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1. Sammanfattning  

Ett av dagens mera påtagliga och uppmärksammade miljöproblem är 

algblomning kopplat till eutrofiering, ”övergödning”, av våra sjöar och 

hav. Det är ett resultat av antropogen påverkan med närsaltläckage av 

bland annat fosfor från jordbruk och industrier vilket gynnar 

primärproduktion (fytoplankton). Studier har visat att fosfortillgången i 

vattenmassan kan begränsas genom kalkning, som därför skulle kunna 

vara ett sätt att motverka eutrofiering. Detta testas i denna studie i den 

jordbruksomringade kalkrika sjön Tåkern, södra Sverige. Sjön är, i sitt 

nuvarande tillstånd, en internationellt viktig fågelsjö och skulle därför i 

flertal avseenden påverkas negativt av ökad eutrofiering. Syftet med 

denna studie var att undersöka huruvida kalkning skulle kunna vara en 

metod för att lösa eventuella framtida eutrofieringsproblem i sjön.  

Kalkningsexperiment utfördes i mesokosmer under april månad 2015. 

Kalkningen gjordes med en blandning av kalkstensmjöl och släckt kalk. 

Kvantitet och diversitet av fyto- och zooplankton samt vattenkemi mättes 

före och efter kalkning för att utvärdera effekt av kalkningen. Dessutom 

analyserades prover på fytoplankton från ett liknande experiment vilket 

genomfördes i juli 2014. Kalkningen visade ingen effekt på varken fyto- 

eller zooplankton när det utförs under våren 2015. För sommaren 2014 

sågs en ökning i täthet fytoplankton (ml-1)  och klorofyll a i kontrollerna 

medan nivåerna låg konstanta i de behandlade. För zooplankton noterades 

inga signifikanta effekter av kalkning i varken kvantitet eller diversitet. 

   Resultaten av denna studie antyder att kalkning inte är en lämplig 

metod för att lösa eventuell eutrofieringsproblematik i Tåkern. 

 

2. Introduktion 

Ett av dagens mera påtagliga och uppmärksammade miljöproblem är 

algblomning kopplat till eutrofiering, ”övergödning”, av våra sjöar och 

hav. Det är ett direkt resultat av antropogen påverkan med närsaltläckage 

från bland annat jordbruk och industrier. Det är ett utbrett problem som 

inte bara orsakar stora störningar i ekosystemen med bland annat 

grumlingseffekter som leder till syrebrist och bottendöd. Det är även ett 

rekreationshinder på grund av att toxiska fytoplankton hindrar nyttjandet 

av sjöar för bad samt att det grumliga vattnet gör sjöarna mindre 

attraktiva för båtliv, fiske och andra former av friluftsliv.    
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   Primärproduktionen (fytoplankton och undervattensvegetation) i sjöar 

begränsas i huvudsak av fosfortillgången. Fytoplankton spelar en viktig 

roll i ekosystemet samtidigt som tätheten av fytoplankton är kopplad till 

näringshalten i vattnet. Vid höga näringsnivåer dominerar plankton över 

undervattensvegetation då höga planktonnivåer leder till att otillräckligt 

med ljus når till botten och växtligheten. Vid begränsad näringstillgång 

hämmas tillväxten av fytoplankton, vilket leder till klart vatten och 

dominans av undervattensvegetation (Leoni et al, 2007). Nivåerna av 

fytoplankton fluktuerar naturligt under året. Till exempel under 

sommaren domineras eutrofa sjöar ofta av cyanobakterier, som släktena 

Microcystis, Oscillatoria, Anabaena, och Aphanizomenon (Gragnani et 

al. 1999). Cyanobakterier kräver tillgång på främst fosfor då dessa fixerar 

kväve från luften. Detta innebär att de kan nå hög täthet under sommar 

och höst, då kvävehalten i vattnet är låg, medan andra alger, som 

Bacillariophyceae (Kiselalger), är beroende av tillgång till både kväve 

och fosfor för att tillväxa, gör det under våren. Fytoplanktonens olika 

förutsättningar leder till olika artsammansättningar uppkommer i sjöar 

och vattendrag beroende på årstiden. 

   En annan viktig roll i ekosystemet spelar zooplankton som innehar en 

viktig funktion i näringsväven som energitransportörer. De lever i den 

fria vattenmassan och kan påverka en sjös näringsstatus genom intensiv 

betning och filtrering av fytoplankton och utgör dessutom i sig själva en 

viktig födoresurs för organismer (Leoni et al, 2007). Detta gör att det 

finns intresse att ha låg påverkan på zooplankton vid eventuella 

behandlingar mot eutrofiering. Behandlingar för att minska näringshalten 

i vattnet (då framför allt fosfor) kan göras med exempelvis kalk eller 

aluminium. Båda behandlingarna leder till att det bildas partiklar som 

binder fosfor och läggs fast i sedimentet då partiklarna sjunker till botten. 

Därmed kan kalk-/aluminiumbehandling av sjöar bidra till minskad 

eutrofiering och lägre näringstillgång för fytoplankton (Hecky et al, 

1988). Detta sker även till viss del naturligt i en kalk- och näringsrik sjö 

till följd av växternas fotosyntes (Prepas, 2001a).  

   Försök har visat att upprepad kalkning med en kombination av 

kalkstensmjöl (CaCO3) och släckt kalk (Ca(OH)2) minskar den interna 

fosforbelastningen i sjöar (Prepas, 2001a). Dock är denna behandling inte 

lika effektivt som behandling med aluminium (Prepas, 2001a). 

Användning av kalk verkar vara att föredra framför andra metoder därför 

att kalk är ekonomiskt samt icke-toxiskt för organismer (som 

zooplankton) om pH hålls inom naturliga nivåer, (Prepas, 2001a). 

 

   Näringsrika, grunda sjöar är i flera fall goda fågelbiotoper som är mer 

eller mindre omgivna av jordbruksmark. Ex: Hornborgasjön, Kvismaren, 
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Tåkern och grunda vikar i Vänern och Mälaren. Sådana sjöar kan skifta 

mellan två alternativa stabila stadier. Det ena är ett stadium med klart 

vatten och riklig undervattensvegetation, det andra är ett stadium med 

grumligt vatten, mycket fytoplankton och sedimentpartiklar som lätt 

virvlas upp från öppna sedimentytor vid hård vind och vågor (Scheffer, 

1998). I klarvattenstadiet dominerar undervattensvegetation medan i det 

grumliga stadiet dominerar fytoplankton (Hargeby et al, 2004). 

Klarvattenstadiet är det mest gynnsamma för fågellivet. Tåkern befinner 

sig nu i ett klarvattenstadie men har till exempel skiftat mellan dessa 

stadier under 1900-talet, senaste skiftet till det grumliga stadiet skedde 

1995-1997 (Hargeby et al, 2004). Det grumliga stadiet kan vara mycket 

stabilt, vilket innebär att det blir kostsamt och svårt att återställa 

ekosystemet till ett tidigare tillstånd. Sjön är stabil till en viss gräns där 

skiftet plötsligt sker och det är svårt att få systemet att återgå till det 

önskade. Det är ett känsligt system som kan ge negativa konsekvenser på 

fina fågelsjöar. Närsaltsbelastningen har visats vara en avgörande faktor 

för huruvida sjön befinner sig i klarvatten- eller grumligt stadie. Vid höga 

halter förekommer endast grumliga stadier medan enbart klarvattenstadier 

förekommer under låga närsaltsnivåer.. När halterna ligger mellan dessa 

stadier kan just fluktuationen mellan de alternativa stabila stadierna 

uppstå.  

   Tåkern är en kalkrik sjö som ligger intill Omberg i Östergötland och är 

en internationellt viktig fågelsjö med sitt grunda (medeldjupet är 0,8 m), 

näringsrika vatten och ett av Europas största vassområde i sin västra ände. 

För att bevara de höga naturvärdena sjön innehar är sjön och dess närmsta 

omgivningar avsatta som naturreservat och natura2000 områden 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2015). Sjön är till stor del omgiven av 

jordbruksmark och är därmed utsatt för närsaltläckage från omgivningen 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2015). Tåkerns fosforbelastning från 

jordbruk i närområdet 2012 var 1706 kg, 54 % av den totala belastningen 

(SMHI, 2012). Att hindra ett sådant skifte endast genom att begränsa 

gödselspridningen i Tåkerns avrinningsområde kommer inte att räcka 

eftersom mycket fosfor ligger bundet i marken (SMHI, 2012). En möjlig 

lösning skulle vara att kalka Tåkern för att då binda den lösta fosforn i 

sedimenten och därmed hindra ett skifte till det grumliga stadiet. 

   Syftet med denna studie var att undersöka huruvida kalkning skulle 

kunna vara en lösning för problematiken i den redan kalkrika Tåkern. 

Studien genomfördes som ett mesokosm-experiment under april 2015 

med kompletterande analyser från sommaren 2014. Resultatet från de 

olika studierna kunde komma att skilja sig åt på grund av hur halten löst 

fosfor varierar under året. Vilket gjorde det intressant att titta på 

verkningsgraden av kalk även under våren då fosforhalten är högre.  
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   Hypotesen var att fytoplankton skulle minska i täthet och biomassa, 

samt att zooplankton skulle förbli på samma nivå som tidigare. På samma 

sätt var hypotesen att diversiteten för zooplankton skulle förbi på samma 

nivå som i de okalkade mesokosmerna. Diversiteten för fytoplankton 

borde även minska på grund av att vissa släkten påverkas mer. Följande 

frågeställningar arbetades ifrån: Huruvida kalkning påverkar densiteten 

och diversiteten för fytoplankton samt hur påverkas zooplankton av 

kalkning?  

 

   

3. Material & metoder  

3.1 Fältarbete 

3.1.1 Försöksuppställning 

I Tåkern finns sedan i 2012 en experimentuppställning med sex stycken 

mesokosmer. Mesokosmerna ger en delvis naturlig inneslutning där 

vattenmassan skiljs av från omgivande vatten men fortfarande utsätts för 

samma yttre faktorer som sjön i övrigt (nederbörd, temperaturskiftningar, 

solljus och vind) (Figur 1). Mesokosmerna var 3 meter i diameter, ytan ca 

7 m2 och djupet ca 1,8 meter, det vill säga ca 12 m3 vattenvolym. De var 

placerade nära Tåkerns södra strand (Figur 2).  

 

 

 

 

 

3.1.2 Kalkning  

Målet var att kalka upp till pH 10 i de utvalda mesokosmerna då studier 

visar att när pH hålls inom naturliga nivåer (≤10) kan tillskott av kalk 

påverka bland annat makrofytbiomassan utan att påverka evertebrater (till 

exempel zooplankton) negativt (Prepas, 2001a).     

Figur 1. Foto på mesokosmerna. Till vänster: Uppspänd mesokosm 
förankrad med sex träpålar med spänd plastväv. Till höger: De fem 
mesokosmerna var utplacerade med ca tio meters mellanrum på en 
yta norr om Tovgårdsören (Figur 2). 
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   Tre av mesokosmerna användes för kalkning och två behölls som 

obehandlade kontroller. I de behandlade mesokosmerna tillsattes den 21:e 

april 36 mg L-1 kalkstensmjöl (CaCO3) och 18 mg L-1 släckt kalk 

(Ca(OH)2). Då ökade pH till drygt ca pH 9,7 (Figur 4). Den 22:e april 

tillsattes mer kalk för att få upp pH:t till ca 10. Då tillsattes 45,5 mg L-1 

kalkstensmjöl och 22,8 mg L-1 släckt kalk. Redan efter första kalkningen 

kunde en skillnad noteras i vattnets grumlighet (Figur 3, 4).  

 

 

Figur 2. Karta med mesokosmer utmärkta efter koordinatpunkter vid 
Toregårdsören, Tåkerns södra strand. Koordinater för mesokosm 1: RT90 

6468789; 1440715 

 Kartfoto: © Lantmäteriet i2014/00578. Illustration: Sara Lönnerud 

 

Figur 3. Mesokosm efter andra kalkning. I mitten syns Hanna Forsmans 
försöksuppställning för påväxtalger. 
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3.1.3 Provtagning 

För prover i hela vattenpelaren användes ett plexiglasrör (längd: ~1m, Ø: 
3,5 cm) som tillslöts i toppen och tömdes i en 5 liters hink. Ur detta prov 

togs ett 100 ml kvantitativt fytoplanktonprov som konserverades genom 

tillsättning av lugols lösning. Kvarvarande vattenvolym silades genom en 

zooplanktonhåv med 100 µm maskstorlek, till en 100 ml glasflaska. För 

konservering tillsattes 9-10 droppar lugols lösning till varje prov. 

Proverna analyserades därefter på laboratoriet. 

   Klorofyllprover togs i ytvattnet på samma sätt som proverna för 

vattenkemin. 

 

3.2 Laborativt arbete 

 

3.2.1 planktonanalyser  

Växt- och zooplanktonanalyser gjordes i ett omvänt mikroskop (Leitz) 

enligt Naturvårdsverket, (2003). För bestämning av fytoplankton 

användes Fytoplanktonflora (Tikkanen och Willen, 1992). Zooplankton 

bestämdes med Fältfauna/Kräftdjur (Enckell 1980). Rotatorier och övriga 

zooplankton bestämdes med hjälp av rapporter från länsstyrelsen 

(Länsstyrelsen Södermans län, 2004) 

 

3.2.2 Klorofyllanalys 

Av vattenprovet filtrerades 400-500 ml direkt efter hemkomst genom ett 

Whatman GF/C glasfiberfilter. Filtret torkades och extraherades i etanol 

under ett dygn. Klorofyll a bestämdes därefter enligt Pedersen & 

Christoffersen (1987). 

 

3.2.3 Vattenkemiska/fysikaliska stödvariablar  

För att kunna veta huruvida kalkningen påverkat pH och halten 

oorganiskt kol mättes pH, alkalinitet och konduktivitet. Alkalinitet 

bestämdes på filtrerat vatten som ett mått på halten karbonater (HCO3 + 

CO3), enligt Svensk standard (1996). Konduktivitet mättes i fält med 

konduktivitetsmätare (Hanna Instruments Hi-8733). I fält mättes pH med 

en pH-meter, Sartorius CT-12.    

   För att undersöka om kalkningen hade effekt på ljustillgången för 

växter på bottnen mättes vattnets färg, grumlighet och siktdjup. 

Grumlighet mättes med portabel turbiditetsmätare, Hanna Instruments 

HI-93703. Absorbans mättes vid 420 nm i 5 cm kyvett efter filtrering, 
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med Nanocolor UV/VIS Macherey-Nagel spektrofotometer. I fält mättes 

siktdjup med Secchiskiva och vattenkikare.  

 

3.3 Provtagning 2014 

I studien behandlas även prover från en liknande studie som genomfördes 

i juli 2014. Proverna togs den 23:e, 25:e och 28:e juli där kalkning skedde 

den 23:e efter provtagning. Klorofyllhalt analyserades i samband med 

provtagning (Hargeby, 2014) och fytoplanktonprover analyserades i 

denna studie. Proverna konserverades och förvarades i kylskåp enligt 

svensk standard under tiden (Naturvårdsverket, 2003, 2010) 

 

3.4 Statistik analys 

Skillnader mellan kalkade och okalkade mesokosmer jämfördes statistiskt 

med t-test i IBM SPSS v22 för Window 7. Statistiska analyser utfördes på 

95 % signifikansnivå.  Diversitet beräknades för fyto- och zooplankton 

som Simpsons diversitetsindex, 1-D (Maguran, 2004). Variansens 

homogenitet kontrollerades med levernes test och korrigerades vid behov.  

 

3.5  Väderdata 

Väderdata hämtades från Svenska Institutet för Meteorologi och 

Hydrologi (SMHI). Temperaturdata kom från en meteorologisk 

mätstation vid Härsnäs, 20 km öster om Tåkern. Vinddata kom från en 

mätstation placerad vid Örberga, 6 km norr om Tåkern.  

 

3.5.1 Väderdata för 2015 

Vindhastighet påverkats på grund av grumlings- och omrörningseffekter. 

Som synes i figur 4a blåste det kraftig den 23 april.  
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Figur 4.A) Vindhastighet ms-1 under 21-27 april 2015 B) Vindhastighet ms-1 under 
22-28 juli 2014 Medelvärde ± SD (SMHI 2015) 
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3.5.2 Väderdata för 2014  

Medeltemperaturen var runt 20 ˚C under perioden och runt 23 ˚C den 25-

26:e (SMHI 2012). 

   Vindhastigheten var genomgående lägre under experimentet år 2014 än 

år 2015 (Figur 4). Den 25 juli 2014 uppmättes vattentemperaturen i vid 2 

dm djup till 27.0 grader, både i mesokosmerna och i sjön utanför dem 

(Anders Hargeby, muntligt) 

 

4. Resultat 

4.1 Abiotiska faktorer 2015 

4.1.1 pH 

Naturliga variationer observerades inom kalk-kontroll samt jämfört med 

referensprov i friavattenmassan. Kalk-mesokosmerna kalkades den 21:e 

till knappt pH 10 och den 22:e april till drygt pH 10 (Figur 5). 

Medelvärde efter kalkning i behandlade mesokosmer dem 21e: 9.7±0.12 

samt efter kalkning den 22:e: 10.1 ± 0.18 (n=3 (kalk) respektive n=2 

(kontroll)).  

 
 

Figur 5. Utveckling av pH i kalkade (kalk) och okalkade (kontroll) mesokosmer 
i Tåkern 21 – 27 april 2015.  

 

4.1.2 Övriga abiotiska faktorer  
Vid försökets start, innan kalkningen den 21:e april, kunde inga 

signifikanta skillnader noteras emellan mesokosmerna (Tabell 1, Figur 6). 

Siktdjup togs enbart i en mesokosm första dagen, vilket medför att data 

för siktdjup före den första kalkningen saknas. 
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Tabell 1. Resultat av t-test för jämförelser av kalkade och okalkade 
mesokosmer för de abiotiska faktorerna vid experimentet i april 2015. 
n=3 (kalk) respektive n=2 (kontroll). För siktdjup den 21:e saknas 
oberoende observationer.  

 Alkalinitet  Konduktivitet  Absorbans  Turbiditet  Siktdjup 

 t p  t p  t p  t p  t p 

21/4 0.25 0.82  0.16 0.88  -1.54 0.22  -0.92 0.43  - - 

22/4 -2.68 0.08  -5.98 0.009  -1.48 0.24  7.69 0.005  -10.8 0.002 

24/4 -1.18 0.33  -0.94 0.46  -2.05 0.13  1.47 0.4  -8.05 0.004 

27/4 -1.24 0.30  -1.03 0.38  -0.70 0.54  3.39 0.04  0.06 0.95 
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Figur 6. Utvecklingen av abiotiska variabler under mesokosmexperimentet 2015: 
A)Turbiditet, B) Siktdjup, C) Alkalinitet, D) Konduktivitet. Kalkning genomfördes den 
21:e och 22:e. Mätvärden som visas är före kalkning, dvs den 21:e utgångsvärden, 
den 22.e ett dygn efter första kalkningen. Medelvärden ± SD, n=3 (kalk) respektive 
n=2 (kontroll). 
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   Effekter av den första kalkningen, den 21:e (noterades den 22:e) då 

alkalinitet, konduktivitet, och siktdjup var signifikant lägre i de kalkade 

mesokosmerna än i kontroll (Tabell 1, Figur 5). För turbiditeten skedde 

en signifikant ökning i de kalkade mesokosmerna under den 24:e. Den 

24:e var siktdjupet fortfarande signifikant lägre i de kalkade 

mesokosmerna. Den 27:e var turbiditeten åter signifikant högre i de 

kalkade mesokosmerna, men skillnaderna mellan behandlingarna hade i 

själva verket minskat, liksom spridningen mellan replikaten. För 

absorbans kunde inte noteras någon skillnad i kalkat mot kontroll (Tabell 

1), därför visas inte denna grafiskt. Både de kalkade och 

kontrollmesokosmerna visade påverkan från den hårda blåsten den 

23/24:e (Figur 4). 

 

4.2 Planktonanalyser 2015 

Resultatet av analyser uppvisade inga signifikanta skillnader för diversitet 

för fyto-/zooplankton eller klorofyllhalt (Tabell 2). Dock kunde grafiska 

skillnader noteras i klorofyllhalt under försökets andra dag (Figur 7), där 

klorofyllhalten sjönk i två av tre kalkade mesokosmer.  

Tre klasser var framträdande: Chrysophyceae (guldalger), 

Bacillariophyceae (kiselalger) och Chlorophyceae (grönalger). 

 

4.2.1 Fytoplankton 2015 

Det noterades inte några signifikanta skillnader i diversitet eller 

individtäthet (Tabell 2, 3). 

 

Tabell 2. Resultat av statistiska analyser vid jämförelser för 
utvecklingen av 2015 års prover. n=3 (kalk) respektive n=2 (kontroll, 
förutom för chl a 27/4 då n=2 (kalk). För planktonprover jämförs 
skillnader i diversitet.  

 Klorofyll  Fytoplankton  Zooplankton  

 t p 
 

t p  t p  

21/4 2.56 0.08  -1.14 0.34  -1.66 0.17  

22/4 -1.71 0.19  -0.28 0.76  2.02 0.14  

24/4 -0.52 0.64  0.13 0.91  1.1 0.35  

27/4 0.12 0.92  0.91 0.43  -0.62 0.58  
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Tabell 3. Resultat av statistiska analyser för individdensitet för 
utvecklingen av 2015 års prover. n=3 (kalk) respektive n=2 (kontroll).  

 

 Zooplankton  Fytoplankton  

 t p  t p  

21/4 -0,40 0,71  -1,56 0,22  

22/4 -0,22 0,84  -0,75 0,51  

24/4 0,87 0,45  -0,91 0,43  

27/4 -0,24 0,83  -1,06 0,37  

 

 

Figur 7. Utvecklingen av fytoplankton för 2015 års prover för 
A)diversitet, B) individtäthet. Medelvärden ± SD.n=3 (kalk) respektive 
n=2 (kontroll). 

 

Tabell 4. Resultat av statistiska tester (t-test) av skillnader i 
individtäthet mellan kalkade och okalkade mesokosmer för de tre 
vanligast förekommande taxonomiska grupperna av fytoplankton i april 
2015. n=3 (kalk) respektive n=2 (kontroll). 

 

 

 

 

 

    

 

 

Vanliga släkten i både kalkade och kontrollmesokosmer var 

Ankistrodemus (Chlorophyceae), Tabellaria (Bacillariophyceae) och 

Dinobryon (Chrysophyceae). Cyanobacteria förekom däremot ytterst 

sparsamt. För mer fullständig lista över taxa, se bilaga 1a. Inga 

 Chlorophyceae  Bacillariophyceae  Chrysophyceae 

 t p  t p  t p 

21/4 -1.80 0.17  -3.389 0.04  -0.82 0.56 

22/4 -0.12 0.93  -1.828 0.17  -1.41 0.25 

24/4 -1.15 0.27  -2.009 0.29  1.18 0.32 

27/4 -0.20 0.86  -.070 0.95  1.31 0.28 
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signifikanta skillnader kunde noteras för diversitet (Tabell 3) eller i 

individtäthet (Tabell 4). Vid försökets uppstart fanns en signifikant högre 

täthet av Bacillariophyceae i de kalkade mesokosmerna (Tabell 4, Figur 

8) men ingen signifikant förändring över tid mellan 21-22/4 (p:0.08, t: -

2.64). Det skedde även en viss nedgång i diversitet i 

kontrollmesokosmerna genom hela försöket (Figur 7a).   

   Tätheten av Tabellaria sjönk den 22:e april (Figur 8), som var en dag 

med svaga vindar (Figur 4). Denna nedgång kunde noteras i alla 

mesokosmer (Figur 8).  

 

 

Figur 8. Medelvärden för större fytoplanktongrupper, 2015.  

  

4.3.2 Klorofyll a 2015  

I två av tre kalkade mesokosmer skedde en kraftigare nedgång i klorofyll 

koncentration, men i den tredje skedde samma nedgång som i de två 

kontrollerna (Figur 9). Analysen uppvisade ingen signifikant skillnad 

(Tabell 3) mellan mesokosmerna. Uppgången den 24:e april kan kopplas 

till kraftig blåst den 23/24:e april (Figur 4a). Klorofyllkoncentrationerna 

var nära att vara signifikant högre i kalk den 21:e (Tabell 2). 

 

4.3.3 Zooplankton 2015 

Ingen signifikant skillnad mellan kalkade och okalkade mesokosmer för 

diversitet eller individdensitet kunde noteras (Tabell 2 och 3). En 

uppgång skedde generellt efter den 23:e, då förutom vanliga zooplankton, 

det även hittades bottenlevande Chironomider och en högre andel 

Daphnia, vilka har bidragit till diversitetshöjningen den 24:e (Figur 10a). 

Standardavvikelserna var höga vid de flesta provtagningstillfällena (Figur 

10). 
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Figur 9. Klorofyllkoncentration i fytoplankton-biomassa 

(chl a) i µg(m3)-1. Medelvärden ± SD n=3 (kalk) respektive n=2 
(kontroll). 

 

 

 

Figur 10. Utvecklingen av zooplankton för 2015 års prover för A) 
diversitet, B) individtäthet. Medelvärden ± SD, n=3 (kalk) respektive 
n=2 (kontroll). 

 

Framträdande var främst Rotatoria-släkten som Keratella. Det hittades 

även gott om Copepoder (hoppkräftor), både naupliuslarver och adulta 

individer, samt Cladocera (hinnkräftor) som daphnier och Bosmina. För 

fullständig artlista se bilaga 1b. För Copepoda syntes en signifikant 

ökning i kalk den 22:e (Tabell 5). I övrigt noterades inga signifikanta 

skillnader (Tabell 5). En annan generell skillnad som kunde noteras för 

båda grupper var en större mängd zooplankton och partiklar under den 

24:e; även detta kan kopplas till den kraftiga blåsten 23/24:e (Figur 4). 

 

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

20-apr 22-apr 24-apr 26-apr 28-apr

Si
m

p
so

n
s 

1
-D

 
(Z

o
o

p
la

n
kt

o
n

)

A)  B)  

15

20

25

30

35

40

20-apr 21-apr 22-apr 23-apr 24-apr 25-apr 26-apr 27-apr 28-apr

K
o

n
c.

 k
lo

ro
fy

ll 
a 

µ
g 

m
3-

1
kalk okalk

0

20

40

60

80

100

20-apr 22-apr 24-apr 26-apr 28-apr

Zo
o

p
la

n
kt

o
n

tä
th

et
 L

-1

Kalk okalk



 

15 

 

Tabell 5. Resultat av statistiska beräkningar för skillnader i densitet för 
zooplankton 2015. Df-3 för alla variabler förutom: Copepoda 27/4-1,036. 
n=3 (kalk) respektive n=2 (kontroll). 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

4.3 Kompletterande analyser 2014 

4.3.1 Abiotiska faktorer 2014 

Resultaten av de abiotiska faktorerna visade inga signifikanta skillnader 

för någon variabel (Hargeby opublicerat,  2014).  

 

4.3.2 Fytoplankton 2014  

Analyser visade att det hade skett en tillväxt av fytoplankton i 

kontrollmesokosmerna medan tillväxten legat still i de kalkade (Tabell 7, 

Fig. 11). Den 25:e och 28:e juli skedde en signifikant ökning av klorofyll 

a. Tre klasser var framträdande: Cyanobacteria (blågrönalger), 

Bacillariophyceae (kiselalger) och till viss del Chlorophyceae (grönalger) 

(Figur 12).  

tabell 9). 

Tabell 6. Resultat av statistiska analyser för utvecklingen av 2014 års 
prover. Df-2, n=2 (kalk) respektive n=2 (kontroll). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Copepoda  Cladocera  Rotatoria 

 t p  t p  t p 

21/4 -0.60 0.59  -1.34 0.27  -0.15 0.89 

22/4 3.13 0.05  -0.29 0.79  -0.20 0.86 

24/4 -0.52 0.64  -1.55 0.22  0.52 0.64 

27/4 -0.66 0.63  -0.29 0.27  0.02 0.98 

 Klorofyllhalt      Fytoplankton 

(diversitet) 

 Fytoplankton 

(individtäthet) 

 t p 
 

t p  t p 

23/7 -2.437 0.14  0.57 0.62  -0.62 0.60 

25/7 -7.543 0.02  0.68 0.57  -2.23 0.16 

28/7 -7.133 0.02  2.29 0.15  -1.67 0.24 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorophyceae


 

16 

 

Tabell 7. Resultat av statistiska analyser för individtäthet för 
utvecklingen av 2014 års prover. Df-2, n=2 (kalk) respektive n=2 
(kontroll). 

 

Skillnaden i individtäthet för Cyanobacteria var nära signifikansnivå vid 

försökets början (Tabell 7), dock uppvisades ingen signifikant skillnad i 

förändring mellan 23-25:e (p=0,55; t=0,72). I övrigt fanns inga 

signifikant skillnad, dock stora standardavvikelser (Tabell 7, Figur 11d).  

 

 

 

Figur 11. Utvecklingen av abiotiska variabler under mesokosm experimentet 
2014: A) diversitet för fytoplankton, B) individtäthet, C) klorofyllhalt, D) 
Anabaena täthet. Medelvärden ± SD, n=2 (kalk) respektive n=2 (kontroll). 

 

   Framträdande arter var framför allt cyanobakterier som Anabaena och 

Microcystis. För fullständig artlista se bilaga 1. Sex dagar efter 

experimentets påbörjan skedde en signifikant ökning av Anabaena i 

kontrollen (Tabell 7, Figur 11d). Detta ledde till en sänkning i diversitet i 

kontrollburarna medan kalkning låg på en relativt stabil nivå.  

 

 Chlorophyceae   Bacillariophyc

eae  

 Cyanobacteria   Anabaena  

 t p  t p  t p  t p 

23/7 -0.45 0.70  -0.28 0.80  -0.16 0.06  -2.30 0.15 

25/7 -1.00 0.42  -0.78 0.52  -3.80 0.22  -9.84 0.01 

28/7 1.00 0.42  -0.78 0.52  -1.79 0.89  -2.27 0.15 
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Figur 12. Utveckling av medelvärden för förändringar av 
gruppsammansättning för 2014. 

 

4.3.3 Klorofyll 2014 

En signifikant högre klorofyllkoncentration kunde noteras för 

kontrollerna både den 25:e och 28:e juli (Tabell 7, Figur 11c).  

 

5. Diskussion 

Resultaten som framkommit i denna studie tyder på att kalkning inte hade 

någon effekt när den utfördes våren 2015. Däremot verkar metoden ha 

haft effekt när den utfördes sommaren 2014 då produktionen av 

Cyanobacteria var hög. Halten av Cyanobacteria och Bacillariophyceae 

sjönk något i de kalkade mesokosmerna och samma grupper ökade i 

kontrollerna. Dock fanns det ej signifikanta skillnader mellan kalkad och 

kontroll vad gäller täthet av fytoplankton utan bara i koncentration av 

klorofyll a.  

   Ett av skälen till varför det var intressant att prova kalkning på våren 

istället för sommaren, som är den vanligaste tiden för kalkning i flera av 

de arbeten som publicerats (Prepas et al, 2001a/b, Hargeby et al, 2004) är 

för att i Tåkern är en stor andel av fosforn bunden i vegetation och 

påväxt under sommaren. en liten effekt av kalkning under juli 2014 på 

fosfor kan därför förklaras med att halten lösa fosfor var låg på grund av 

detta (Personlig kommunikation: Sara Lönnerud 2015). Det finns tyvärr 

rätt få tillförlitliga mätningar av MRP på våren i Tåkern, men tanken var 

alltså att halten skulle vara högre på våren och kalkning därför ha andra 

förutsättningar. Men resultaten som framkommit i och med detta försök 

visar på att halten löst fosfor är låg även under våren, under 

detektionsgränsen (Lönnerud, 2015), och att effekter på växtplankton 

därmed skulle utebli eftersom då fosforhalten inte minskar. Dock 

påverkar även kalkning växtplankton direkt genom aggregering, vilket 
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skulle kunna förklara effekten på Cyanobacteria i juli 2014. En möjlig 

förklaring till de uteblivna effekterna skulle kunna vara att mängden kalk 

var för låg för att uppnå de förväntade effekterna. Men i denna studie 

uppvisar de abiotiska faktorerna att det dock har tillsats tillräckligt 

mycket kalk för att en eventuell effekt skulle ha visats. 

   De abiotiska variablerna tillsammans med klorofyllanalysen räknades 

som bakgrundsdata. Resultaten för 2015 visar att kalkningen har gett ett 

resultat på abiotiska faktorer då det ses en skillnad (dock inte alltid 

signifikant) på aktuella variabler. Det blev en väntad skillnad i siktdjup 

och turbiditet efter kalkningen likaså för konduktivitet för en dag. En 

fråga som skulle ha blivit aktuell om det framgick en minskning i 

fytoplankton 2015 är huruvida det minskade ljusnedsläppet skulle ha 

påverkat tillväxten av fytoplankton. Denna fråga är inte aktuell för 2014 

då det ej framkom en grumlingseffekt av själva kalkningen i de aktuella 

mesokosmerna på grund av mindre kalkhalt. Därmed kan variabeln 

”siktdjup” strykas som en förklaring till varför det inte har skett en 

tillväxt i de kalkade mesokosmerna. 

   pH gick ned snabbt efter kalkning och låg därefter bara strax över 

kontrollens nivå. Den snabba nedgången borde tyda på att mycket av 

kalket bundits till fytoplankton då ej resultaten visar på att fosfor har 

bundits till kalket (Prepas et al, 2001b, Zhang et Prepas, 1995). Kalket 

kan aggregera med fytoplankton och sjunker därmed under den fotiska 

zonen, och dör, vilket minskar biomassan (Leoni et al, 2007).  pH 

översteg inte 10 med mer än 2 tiondelar, vilket tillsammans med den 

snabba nedgången inte påverkat zooplanktonen negativt (Prepas et al, 

2001a).  

   Anledningen till varför det krävdes mer kalk vid detta försök i april än 

vad som användes i juli kan vara att pH redan innan kalkningsförsöket 

påbörjades var betydligt högre vid den senare tidpunkten. Detta kan 

kopplas till bland annat fytoplankton produktionen, vilket i sig är pH 

höjande då det minskar koldioxidhalten i vattnet i och med växternas 

fotosyntes.  

 

5.1 Planktonanalyser  

Resultaten för 2015 visar ingen förändring i varken fyto- eller 

zooplankton nivåer.  

   Fosforhalten hade inte påverkats, vilket kan bero på att den lösta 

fosforhalten inte var hög i Tåkern (Lönnerud, 2015). Dock kan en 

minskning av halten total-fosfor ha maskerats av kraftigt omblandning 

(Prepas et al, 2001b), vilket var följden av den kraftiga blåsten under 

mitten av försöket. Något som ytterligare försvårade jämförelsen av 
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fosfor, klorofyll a och planktonnivåer är att utvecklingen av fytoplankton 

varierar, som tidigare nämnts, under året. Studien utfördes under april 

månad och praktiskt taget inga cyanobakterier hittades, endast enstaka 

exemplar av Anabaena och få Microcystis. I proverna från 2015 hittades 

gott om Tabellaria vilket kan vara ett första tecken på en högre 

näringshalt i vattnet (Tikkanen & Willen, 1992). Även procentuellt 

mycket Chlorophyceae (Ankistrodemus) och Chrysophyceae (Dinobryon) 

hittades. Detta kan jämföras med att proverna från juli 2014 uppvisar 

stora mängder cyanobakterier och där märktes en signifikant uppgång i 

tätheten av Anabaena i kontrollerna. I de kalkade låg nivån av Anabaena 

ganska jämt och hade inte förändrats nämnvärt. Troligtvis har den höga 

temperaturen under juli 2014 bidragit till varför Anabaena kunnat tillväxa 

så kraftigt (Scheffer et al, 2012). Det är intressant att resultaten tyder på 

att Anabaena inte tillväxt i de kalkade mesokosmerna. Detta då kan tyda 

på att kalkning hade en inhiberande effekt på Cyanobacteria. (En effekt 

sågs även på Microcystis där dem minskat i storlek men ej i antal) vilket 

även noteras av Zhang et Prepas, 1995.     

   Ytterligare en faktor som tyder på att kalkning har en inhiberande effekt 

på fytoplankton, förutom signifikanta skillnader i halter Anabaena, var att 

siktdjupet i de kalkade mesokosmerna 2014 var lägre, nära signifikant. 

Det tyder på att vattnet hade grumlats på grund av tillväxten i 

kontrollerna mesokosmerna medan siktdjupet låg ganska stilla i de 

kalkade på grund av utebliven tillväxt. Kalkning har visats sig ha en 

effekt på Cyanobakterier (Zhang och Prepas, 1995), vilket då skulle 

bekräftas av denna studie. Varför det inte observerades någon nedgång av 

fytoplankton i proverna från 2015 skulle alltså kunna förklaras med att 

produktionen av cyanobakterier ej kommit igång för året än.  

   Det kunde där inte observeras någon signifikant skillnad i vare sig 

diversitet eller individdensitet för april. Båda grupperna följde varandras 

svängande trender under dagarnas varierande väderlek. Även 

standardavvikelserna följer varandra och är ungefär lika stora för båda 

grupper. Det kunde inte heller observeras några skillnader mellan 

planktongrupper under försöket, dock fanns en signifikant skillnad i 

halten Bacillariophyceae (Tabellaria) vid försökets början. Skillnaden vid 

försökets början kan bero på en mängd faktorer, men närmast till hand 

skulle vara att gissa att det kan bero på hur vinden låg på mesokosmerna. 

Om några burar utsattes för lite mer vind/mindre vind kan det påverka 

mängden Bacillariophyceae eftersom Bacillariophyceae är relativt tunga 

och lätt sjunker i vattenmassan vid lugnare väder. Vilket kan ses på 

resultaten från den 21:e april då det varit några dagar med lugnt väder.   
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   Vädrets bidragande till grumlingseffekter kan även ha bidragit till en 

eventuell avsaknad av en signifikant minskning av löst fosfor och 

klorofyll a efter kalkning (Prepas, 1990).  

  

5.2 Zooplankton 2015 

Det verkar inte som om zooplankton påverkades av kalkningen, vilket 

överensstämmer med hypotesen om att invertebrater inte påverkas av 

kalkning så längre pH hålls inom naturlig variation (det vill säga ≤ 10) 

(Prepas, 2001A). Varken individdensiteten eller diversiteten verkar ha 

påverkats, inte eller någon enskild grupp. Båda grupperna har rört sig 

inom den naturliga variationen och uppvisade ingen trend för att kalkning 

skulle ha någon negativ effekt. Diversiteten för zooplankton svängde 

kraftigt under provtagningen. En anledning till detta var blåsten den 23:e. 

Det skapade en kraftig omrörningseffekt som gjorde att det hittades en 

högre andel Daphnia och även Chironomider. Daphnier och Bosmina är 

zooplankton som undviker ytvatten dagtid på grund av predationstryck 

(Naturvårdsverket, 2003). På grund av omrörningseffekten kom en högre 

andel av dessa upp till ytan. Det tillsammans med att det hittades 

Chironomider, vilka är bottenlevande, påverkade diversiteten positivt och 

gav ett högre diversitetsvärde för den dagen. 

   Det kalkades under två dagar då pH hade återgått till praktiskt taget 

normalt efter en dag. Den andra dagen tillsattes mer kalk än under den 

första dagen, och denna gång steg pH till över 10 i samtliga tre 

mesokosmer. Att göra uppföljande kalkningar skulle enligt detta resultat 

inte ge andra resultat i och med artsammansättningen under våren. Under 

sommaren har det tidigare gett resultat på fytoplankton vid utförda 

långtidsförsök med upprepade kalkningar (Prepas et al, 2001b), vilket 

skulle vara intressant att undersöka i Tåkern. 

 

5.3 Samhälleliga & etiska aspekter 

Det fanns en risk att försöket skulle störa fågel- och djurlivet. För att inte 

störa fåglarnas häckning var det förbjudet att vistas inom reservatet under 

tiden 1/4-30/6, men projektet hade fått dispens från Länsstyrelsen för att 

vistas i reservatet. För att undvika extra påverkan iakttogs varsamhet vid 

närmande båtplatsen. Störning och påverkan av ekosystem och djurliv 

genom efter-kalkning när mesokosmerna tas bort borde inte uppkomma, 

då effekten av kalkningen ska ha avklingat.  

   En viss reakreationsstörning kunde uppkomma på grund av 

mesokosmerna närvaro för fågelskådning och friluftsliv, dock var dessa 

placerade så att detta borde minimeras. 
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   Att minska eutrofieringsproblematiken är en viktigt fråga och ett 

miljömål som skulle uppnås till 2020, vilket inte verkar vara möjligt i 

dagsläget. Att fortsätta undersöka kalkningens effekter skulle kunna vara 

ett sätt att nå en bit på vägen för uppfylla detta mål. 

 

6. Slutsats 

Kalkning hade inte ha någon effekt på varken fyto- eller zooplankton när 

det utförs under våren 2015. Under sommaren 2014 sågs en skillnad där 

det skett en ökning av individdensitet av fytoplankton och klorofyll a i 

kontrollburarna. För zooplankton noterades inga signifikanta skillnader 

under våren, zooplankton undersöktes inte för juli 2014.  

   I och med att kalkning inte gav någon nedgång för fosforhalten, varken 

på våren eller sommaren, innebär det att kalkning inte fungerar för att 

minska eutrofieringsproblematiken i Tåkern på grund av den låga halten 

löst fosfor. Men skillnaden i Cyanobacteria-nivån innebär att man skulle 

kunna använda kalkning som en punktbehandling för att tillfälligt minska 

algblomningar i grunda, eutrofa sjöar.  

 

7.  Tack 

Tack till mina studentkollegor Sara Lönnerud och Hanna Forsman för 

utmärkt samarbete med provtagning och vattenanalyser samt för assistans 

med provtagning när jag var sjuk. Tack till handledare Anders Hargeby 

för svar på tusen och en frågor. Tack till markägare Per-Arne Lööf, 

Svanshalsudde, för att vi fick vara på hans mark och för lån av en extra 

båt sista dagen. Tack till Östergötlands länsstyrelse för lån av båt.  
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Appendix     

 

Bilaga 1a: Funna släkten av 

fytoplankton 2015 
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Bilaga 1b: Funna släkten av 

zooplankton 2015 
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Bilaga 1c: Funna släkten av 

fytoplankton 2014 
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Bilaga 2 

- Tåkerns avrinningsområde 

 

 

Figur 13. Tåkerns avrinningsområde. Tillkommer gör Disarvidån, Lorbybäcken 
och Hygnestodsbäcken och deras avrinningsområden. 

 

 

 

 

 




