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Sammanfattning 
Att anläggning av våtmarker ger flera olika fördelar är sedan tidigare känt. Den främsta 
fördelen är deras avskiljning av bland annat kväve, vilken motverkar problemet med 
eutrofiering. Kväveavskiljning består av olika processer där den mest betydelsefulla är 
denitrifikationen. Denitrifikation är en bakteriell process som kräver vissa förutsättningar i 
våtmarkerna. Olika vegetationstyper uppfyller dessa förutsättningar i olika utsträckning. 
Bland annat därför kommer en våtmarks förmåga till kväveavskiljning delvis bero på vilken 
vegetationstyp som finns i våtmarken. Något mindre känt än våtmarkers fördelar är hur 
våtmarker bör konstrueras för optimerad kväveavskiljning, speciellt i ett längre perspektiv. 
För att ta reda på det undersöker denna studie hur kväveavskiljningen påverkas av våtmarkers 
ålder och hur våtmarkers vegetation bör utformas för maximal kväveavskiljning. 

Anläggnigen varifrån all data kommer är experimentvåtmarksanläggningen EVA utanför 
Halmstad. År 2003 färdigställdes konstruktionen av 18 stycken experimentvåtmarker (area 22 
m2) med vegetationstyp som manipulerad faktor (övervattensvegetation, 
undervattensvegetation och kontroll). Varje vegetationstyp är replikerad sex gånger. 
Vegetationssuccessionen har sedan 2003 fått pågå obehindrat. Försöksupplägget för studien är 
en envägs-ANOVA med faktor vegetationstyp. Mätningar av kväveavskiljningen gjordes 
regelbundet under 11 år (2004-2014), därför användes en envägs-Repeated Measures 
ANOVA för dataanalys.  

Våtmarker med övervattensvegetation minskar i kväveavskiljningsförmåga över tid, medan 
våtmarker med undervattensvegetation och kontrollvåtmarker förbättrar sin 
kväveavskiljningsförmåga. Medelförändringen för våtmarkerna under 11 år blir en minskning 
på 4 %. Våtmarker med övervattensvegetation avskiljer mer än våtmarker med 
undervattensvegetation och kontrollvåtmarker under de första åren. Dock försvinner 
skillnaden mellan vegetationstyper efter bara några år. Den tid på året då mest kväve avskiljs 
är sommar. För unga våtmarker är skillnaderna mellan våtmarker med olika vegetationstyper 
mest påtagliga under vår- och sommarmånaderna.  

För att konstruktion av våtmarker ska kunna optimeras med avseende på kväveavskiljning 
krävs ytterligare studier som kan fastställa orsaken till den minskning i kväveavskiljning som 
skett med stigande ålder. Det mesta tyder dock på att plantera övervattensvegetation gynnar 
kväveavskiljningen i en anlagd våtmark.  



Abstract 
Nitrogen removal in wetlands largely depends on denitrification by bacteria. The bacteria and 
thus denitrification is aided by environmental conditions, some of which are favoured by 
certain types of wetland vegetation. Previous short-term studies have suggested that nitrogen 
removal will increase over time. The aim of this study was to investigate whether this 
suggestion is true or not. In this study data from 2004 to 2014 was analysed using One-way 
Repeated Measures ANOVAs. The data originates from the experimental wetland facility 
EVA located outside Halmstad. EVA consists of 18 wetlands (area 22 m2) divided in to three 
vegetation types (emergent, submerged and free-developing vegetation) with six replicates 
each. Overall, wetlands showed a decrease in nitrogen removal over the eleven study years. In 
the first years, especially during summertime, wetlands with emergent vegetation were the 
most nitrogen removal-efficient. Differences between vegetation types disappeared a few 
years after their creation. In conclusion, planting emergent vegetation will most likely 
enhance the nitrogen removal potential of constructed wetlands in the first years after their 
creation. However, additional studies are needed to determine the cause of nitrogen removal 
potential loss with wetland ageing.  

Nyckelord 
Experimentvåtmark, kväveretention, denitrifikation, övergödning, nitrat  

  



Förord   
I Våtmarkscentrums, främst forskningsledare Stefan Wiesners, intresse är denna studie gjord 
som en fortsättning och vidaretveckling på studier som gjorts tidigare i 
experimentvåtmarkerna EVA.  

Jag vill tacka min handledare Antonia Liess för all hjälp och stöd under arbetets gång, Stefan 
Weisner för rekommendationer av referenser, och Per Magnus Ehde som försett mig med all 
data som behövts för analyserna. Samtliga tre vill jag även tacka för möjligeten att få skriva 
denna kandidatuppsats. Jag vill dessutom tacka Thomas Häägg för uppsatsens illustrationer.   

Josefin Nilsson 

Halmstad 2017-05-15 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Våtmarker anläggs i Sverige för att minska transport av kväve (N) och fosfor till vattendrag 
och hav. Samtidigt ger våtmarker andra fördelar som exempelvis att den biologiska 
mångfalden gynnas. I jämförelse med andra länder ligger Sverige längre fram med 
utvecklingen av anlagda våtmarker i jordbrukslandskap, i och med att Sverige började anlägga 
dessa typer av våtmarker redan på 1990-talet (Strand & Weisner, 2013).  De positiva 
effekterna som följer av de konstruerade våtmarkerna syns inte bara på en lokal nivå, utan 
även på en nationell nivå (Strand & Weisner, 2013). Att fler våtmarker anläggs hjälper till att 
uppfylla flera av de av Sveriges riksdag antagna nationella miljömålen, bland annat Ingen 
övergödning, Ett rikt odlingslandskap samt Myllrande våtmarker (Weisner et al., 2015). 
Samtidigt bidrar det även till att uppfylla till exempel EUs ramdirektiv för vatten (Weisner et 
al., 2015).   

Kväve finns i olika former i miljön. Nitrat (NO3
-), ammoniak (NH3) och organiskt kväve är de 

viktigaste formerna (Kadlec, 2005). Inom avrinningsområden för jordbruksmark är den 
vanligaste typen av kväve nitrat (Weisner & Thiere, 2010), vilket föranleder att 
denitrifikationen, den process där nitrat av bakterier omvandlas till kvävgas (N2), är den 
huvudsakliga och viktigaste processen för kväveavskiljning i en våtmark i jordbruksnära miljö 
(Weisner et al., 1994). Det är dock inte bara denitrifikationen som spelar roll för avskiljningen 
av kväve. Även sedimentation och upptag av biomassa inkluderas i termen 
”kväveavskiljning” (se figur 1), men i jämförelse bidrar dessa faktorer mindre än vad 
denitrifikationen gör (Strand & Weisner, 2013). I och med att den största delen kväve som 
avskiljs från våtmarken de facto tas bort (går från nitrat löst i vatten till kvävgas i luften), 
kommer just benämningen ”kväveavskiljning” användas i denna uppsats snarare än 
”kväveretention” vilket antyder att kvävet tas upp och hålls kvar i våtmarken.  

 

Figur 1: Illustration av hur en våtmark kan se ut. Pilarna visar olika sätt för våtmarken att avskilja kväve (N). Två av 
växterna är klassade som över- respektive undervattensvegetation för att exemplifiera vad det är.  



6 
 

För att kväveavskiljningen, främst denitrifikationen, ska fungera så bra som möjligt krävs 
vissa förhållanden. Denitrifikationsbakterierna gynnas av tre faktorer inom våtmarken: (1) 
stor yta under vattenytan (där bakterierna kan sitta fast, exempelvis på vattenlevande växter), 
(2) anoxiska förhållanden, samt (3) god tillgång på organiskt kol (Weisner et al., 1994). Yttre 
faktorer som gynnar kväveavskiljningen är exempelvis hög vattentemperatur (Kadlec, 2005; 
Weisner et al., 1994), och hög inflödeskoncentration av kväve. Det vill säga, ju mer kväve 
som kommer in i våtmarken desto mer kan tas bort (Weisner et al., 2016; Kadlec, 2005; 
Strand & Weisner, 2013). Förståelse av de faktorer som påverkar kväveavskiljningen är 
viktigt då det krävs för att våtmarker skall kunna konstrueras på så sätt att kväveavskiljningen 
optimeras.  

Vegetationstypen påverkar hur stor en våtmarks kapacitet för kväveavskiljning blir. Det beror 
på att olika vegetationstyper ger olika mängd kol i vattnet samt olika stora ytor för 
denitrifikationsbakterierna att fästa på. Vid jämförelse mellan unga våtmarker med 
inplanterad övervattensvegetation, unga våtmarker med inplanterad undervattensvegetation 
samt icke-planterade unga våtmarker kommer de med övervattensvegetation att avskilja mest 
kväve per tids- och areaenhet (Bastviken et al., 2009; Weisner & Thiere, 2010). För äldre 
våtmarker är skillnaden inte nödvändigtvis lika tydlig. I och med att en hög vattentemperatur 
gynnar kväveavskiljningen kommer mest kväve avskiljas under sommarmånaderna. Studier 
gjorda av Bastviken et al. (2009) och Weisner & Thiere (2010) visar på att en våtmarks 
kväveavskiljning lär öka med dess stigande ålder.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att analysera hur kväveavskiljningen (mätt i g d-1 m-2) 
förändras i anlagda våtmarker i förhållande till deras ålder samt att undersöka hur våtmarker 
bör utformas med avseende på vegetationstyp för att ge maximal kväveavskiljning. För att ta 
reda på detta har 18 experimentella våtmarker analyserats från första till elfte året efter att de 
anlades. Våtmarkerna är indelade efter vilken vegetationstyp (övervattensvegetation, 
undervattensvegetation eller icke-planterad kontroll) som planterades när våtmarkerna 
färdigställdes år 2003. Denna studie bygger på undersökningar av Bastviken et al. (2009) och 
Weisner & Thiere (2010) och ska besvara fyra konkreta frågor. 

1.3 Frågeställningar 
1. Hur förändras kväveavskiljnigen i experimentvåtmarkerna när de åldras? 
2. Vilken roll spelar vegetationstyp för kväveavskiljningen i experimentvåtmarkerna 

över ett längre tidsperspektiv? 
3. Finns det några tydliga brytpunkter i progressionen för våtmarkerna med avseende på 

kväveavskiljning? 
4. Hur varierar kväveavskiljningen i de undersökta våtmarkerna under ett år beroende av 

vegetationstyp och hur ser säsongsvariationerna ut? 
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2. Metod 
Metoden är baserad på analyser av data insamlad av bland annat Per Magnus Ehde vid 
Våtmarkscentrum i Halmstad. Analyserna är utförda enligt AN 5202-SE.  

2.1 Experimentvåtmarker 
All data är insamlad från den experimentella våtmarksanläggningen EVA, belägen i 
Plönninge, Halmstad kommun. EVA består av 18 mindre experimentvåtmarker, som är lika i 
area, djup och ålder. Själva anläggningen byggdes år 2002 och färdigställdes 2003. År 2003 
var våtmarkernas första driftår, och klassas som år 0. Analyserna i denna studie är baserade på 
data från år 1 till år 11, det vill säga år 2004-2014. 

Våtmarkerna i EVA placerades med 4 m mellanrum i två rader, med nio våtmarker i varje rad. 
Våtmarkerna grävdes ut med en storlek av 4 × 10 m vid marknivån, sluttande nedåt mot en 
bottenstorlek av 2 × 8 m på 1,2 m djup. Inom anläggningsområdet planeterades gräs som 
hållits kortklippt, och den övriga omgivningen domineras främst av gräsängar. Våtmarkerna 
har varit öppna för kolonisation av växtlighet från bland annat fröspridning med vinden. Till 
varje våtmark finns ett inloppsrör och ett utloppsrör (se figur 2), där flödet av vatten kan 
kontrolleras och regleras till önskad mängd. Alla våtmarker får vatten från tre olika dammar, 
damm B, C och D, som i sin tur får vatten från en vattentäkt A alldeles i närheten av EVA (se 
figur 3). Med utloppsröret kontrolleras vattendjupet i våtmarken. Under år 0-2 (2003-2005) 
sattes maxdjupet till 0,5 m vilket genererade en ytstorlek av ca 22 m2 (i alla analyser är arean 
satt till ett genomsnittligt värde på 22,36 m2). År 3 (2006) ökades djupet till maxdjup 0,8 m, 
vilket gav en area på ca 29 m2 (i analyserna är värdet 29,44 m2 använt).  

 

Figur 2: Placeringen av in- och utflödesrören i varje enskild våtmark. Det gråa området symboliserar vattennivån i 
våtmarken. 

År 0-7 (2003-2010) var det teoretiska inflödet till våtmarkerna satt till 2 l min-1 i hälften av 
våtmarkerna, och 4 l min-1 i resterande. År 8-11 (2011-2014) var de teoretiska flödena istället 
1,2 respektive 2,8 l min-1. I alla analyser är de uppmätta reella flödena använda istället för de 
teoretiska, då flödena fluktuerat beroende på externa faktorer.  

2.2 Experimentdesign  
I våtmarkerna manipulerades växtligheten experimentellt. Våtmarkerna är indelade i tre 
vegetationstyper (övervattensvegetation, undervattensvegetation samt kontroll). Detta ger sex 
replikat (enskilda våtmarker) för varje vegetationstyp. När våtmarkerna anlades inplanterades 
över- samt undervattenväxter men i kontrollvåtmarkerna planterades ingenting. De 
övervattensväxter som planterades var P. australis, G. maxima och Phalaris arundinacea. 
Planterade undervattensväxter var E. canadensis, Myriophyllum alterniflorum och 



8 
 

Ceratophyllum demersum (Bastviken et al. 2009). Successionen har fått pågå obehindrat för 
alla tre vegetationstyper sedan starten på projektet år 0 (2003).  

Varje damm (B, C och D) är kopplad till två replikat per vegetationstyp. Inom denna 
begränsning är de olika vegetationstyperna slumpmässigt utplacerade i de olika våtmarkerna 
(se figur 3). Våtmarkerna med de olika vegetationstyperna kommer hädanefter refereras till 
som ÖV (våtmarker med övervattensvegetation), UV (våtmarker med undervattensvegetation) 
samt K (kontrollvåtmarker).  

 

Figur 3: Schematisk bild över våtmarkernas placering i förhållande till varandra. A = vattentäkt; B, C & D = dammar; ÖV, K 
& UV = vegetationstyper i våtmarkerna. Pilarna visar vattnets väg genom våtmarkerna. 

För mer information samt forskning på dessa experimentvåtmarker, se Bastviken et al. (2009) 
och Weisner & Thiere (2010).  

2.3 Dataanalyser  
Två huvudanalyser har gjorts; i första hand en långtidsanalys där förändring i 
kväveavskiljning beroende på vegetationstyp och våtmarkens ålder var fokus, och i andra 
hand en analys av interaktionen mellan vegetationstyp och års-/ säsongsvariation. I 
säsongsanalyserna grupperades månaderna tre och tre för att representera de fyra olika 
säsongerna (vinter = december-februari, vår = mars-maj, sommar = juni-augusti, höst = 
september-november).  

De variabler som mätts i våtmarkerna är halten nitrit/nitrat (NO2
-/NO3

-) (mg l-1), ammonium 
(NH4

+) (µg/l) och totalkväve (NO2
-/NO3

- + NH4
+) (mg l-1) in och ut från våtmarkerna, samt 

flöde (avläst i dl/20 s, angett i l min-1). Även arean är uppmätt, men så länge djupet inte 
ändras är den konstant och inte en variabel. De variabler som använts i analyserna är halten 
totalkväve samt flöde. I händelse av att värde för halt totalkväve saknats i datafilen alternativt 
klassats som mätfel har värdet för halten NO2

-/NO3
- använts istället. Mängden provtagning 

har varierat under åren och med säsongerna, men värden för både kvävehalt och flöde fanns 
för augusti varje år, samt för helåren år 2, 5 och 6 (2005, 2008 och 2009). För mer 
information om exakt vilka månader data funnits från, se bilaga 2. 
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För uträkning av kväveavskiljningen användes följande formel (ekvation1): 

Avskiljning = (Nin-Nut) × Q ×1,44 × A-1 

Där N är halten totalkväve i mg l-1, Q är flödet i l min-1, 1,44 är omräkningsfaktorn från 
mg/min till g/d, och A är ytarean i våtmarken angiven i m2. Enheten för kväveavskiljningen 
blir i och med denna formel g d-1 m-2. N och Q är medelvärden för varje månad. För alla 
medelvärden som anges i uppsatsen anges även ± standardfel.  

Steg ett i dataanalyserna var att räkna ut differensen mellan kvävehalten in och kvävehalten 
ut, det vill säga kväveavskiljnigen i mg l-1 för varje enskilt datum. Differensen mellan in och 
ut multiplicerades sedan med det uppmätta flödet från samma dag. Värdena för 
kväveavskiljning i mg min-1 för varje datum slogs ihop till ett medelvärde för varje månad. 
Detta medelvärde korrigerades till rätt enhet (via multiplikation med 1,44) och dividerades 
med arean, som år 1-2 räknades som 22,36 m2 och år 3-11 som 29,44 m2.  

2.4 Statistisk analys  
All data analyserades med envägs-Repeated Measures ANOVA med tillagt Tukey HSD post-
hoc-test, i programmet Statistica. Den fixerade faktorn har i alla analyser varit vegetationstyp 
och tidsfaktorn har varit indelad i år (11), månad (12) eller säsong (4). För signifikanta 
skillnader är p < 0,05. För fullständiga tabeller över p- och F-värden, se bilaga 1. 

2.5 Avgränsning 
De avgränsinar som gjorts i studien är: (1) antal år som ingår i långtidsstudien (2004-2014, i 
studien kallat år 1-11), (2) att augusti representerar varje år i långtidsstudien, och (3) vilka år 
som använts för års- och säsongsvariationsanalyserna (år 2, 5 och 6). Dessa avgränsningar är 
baserade på mängden och spridningen av data (se bilaga 2). Ytterligare en avgränsning är (4) 
mängden parametrar som tagits hänsyn till har begränsats till flöde, area och halt totalkväve.  

2.6 Nyckelreferenser  
Denna rapport har utgått ifrån följande artiklar och rapport som nyckelreferenser:  

Bastviken S.K., Weisner S.E.B., Thiere G, Svensson J.M., Ehde P.M. & Tonderski K.S. 
(2009) Effects of vegetation and hydraulic load on seasonal nitrate removal in treatment 
wetlands. Ecological Engineering, 35, 946-952.  

Weisner S. & Strand J. A. (2008) Vilka faktorer styr kväveretentionen i anlagda våtmarker? 
Resultat från experimentvåtmarker vid Plönninge (Våtmarkscentrum 2008).  

Weisner S.E.B. & Thiere G. (2010) Effects of vegetation state on biodiversity and nitrogen 
retention in created wetlands: a test of the biodiversity – ecosystem functioning hypothesis. 
Freshwater Biology, 55, 387-396.  

Nyckelreferenser och övrig litteratur som använts i studien har fåtts på rekommendation av 
Stefan Weisner.  
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3. Resultat 

3.1 Långtidsanalys 
Det finns signifikant skillnad mellan vegetationstyper (p = 0,013; F = 5,9) och mellan år (p < 
0,0005; F = 7,5). Även interaktionen mellan våtmarkens ålder och vegetationstyp är 
signifikant (p < 0,0005; F = 2,8). Mellan K och UV finns ingen skillnad. Men i ÖV avskiljs en 
signifikant högre mängd kväve (g d-1 m-2) när våtmarkerna är unga än vad som samtidigt 
avskiljs i K och UV. År 5 har skillnader i kväveavskiljning mellan våtmarker med olika 
vegetationstyper försvunnit. De åren som skiljer sig signifikant från flest andra år är år 3 och 
år 5. Dessa år urskiljer sig genom att kväveavskiljningen generellt var högre då än andra år 
(medelvärde ± standardfel: 0,28 ± 0,03 respektive 0,29 ± 0,02 g d-1 m-2) (se figur 4). Från och 
med år 5 avtar kväveavskiljningen kontinuerligt istället för att fluktuera lika mycket som de 
tidigare åren. 

 

Figur 4: Förändring i kväveavskiljning (g d-1 m-2) i våtmarker med övervattensvegetation, undervattensvegetation respektive 
fritt utvecklad vegetation (kontroll), år 1-11 efter våtmarkerna anlades. Värden för varje år är uppmätta i augusti. Felstaplar 
visar standardfel.  

I ÖV har kväveavskiljnigen minskat med våtmarkens stigande ålder, från 0,36 ± 0,02 g d-1 m-2 
år 1 till 0,18 ± 0,01 g d-1 m-2 år 11. Det motsvarar en minskning med 50 %.  I K och UV har 
kväveavskiljningen istället ökat mellan år 1 och år 11. I K är ökningen 25 % (från 0,20 ± 0,05 
till 0,25 ± 0,01 g d-1 m-2). I UV blir motsvarande siffror 44 % (från 0,18 ± 0,04 till 0,26 ± 0,02 
g d-1 m-2). För medelvärdet av de tre vegetationstyperna blir resultatet en fyraprocentig 
minskning (från 0,24 ± 0,05 till 0,23 ± 0,02 g d-1 m-2).  

3.2 Säsongs- och årsvariationer 
Statistiska analyser av exempelåret från början av tidsperioden, det vill säga år 2, visade på 
signifikanta skillnader mellan vegetationstyper (p = 0,029; F = 4,6), månad (p < 0,0005; F = 
19) samt i interaktionen mellan månad och vegetationstyp (p = 0,004; F = 2,1). ÖV skiljer ut 
sig från K genom att ha högre kväveavskiljning, men ingen skillnad finns mellan varken ÖV 
och UV, eller UV och K. Månaderna vars medelvärde skiljer sig från flest andra var detta år 
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juni, genom ett högt medelvärde på 0,23 ± 0,02 g d-1 m-2, samt april och februari med låga 
medelvärden (0,06 ± 0,01 respektive 0,10 ± 0,001 g d-1 m-2). Under maj till september var 
upptaget högst i alla vegetationstyper, och här var även skillnaden mellan ÖV och de andra 
som mest påtaglig. Dock inte tillräcklig mellan ÖV och UV för att ge en generell signifikant 
skillnad. Under de kallare månaderna syns skillnaderna mindre tydligt (se figur 5).  

 

Figur 5: Förändring i kväveavskiljning (g d-1 m-2) i våtmarker med övervattensvegetation, undervattensvegetation respektive 
fritt utveckad vegetation (kontroll), varje månad under år 2. Felstaplar visar standardfel. 

Vid exempelåret från mitten av perioden, år 5, syntes vid statistiska analyser ingen skillnad i 
vegetationstyp (som nämnt i långtidsstudien) eller i interaktion mellan månad och 
vegetationstyp, utan endast en skillnad mellan månader (p < 0,0005; F = 36). I denna analys 
skiljde januari, augusti och november ut sig mest. Januari och november genom låga värden 
(medelvärde ± standardfel: 0,08 ± 0,01 respektive 0,05 ± 0,02 g d-1 m-2) och augusti genom 
det högsta värdet (0,29 ± 0,02 g d-1 m-2). Precis som år 2 så är kväveavskiljningen här högre i 
maj till september än de kallare månaderna (se figur 6).  
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Figur 6: Förändring i kväveavskiljning (g d-1 m-2) i våtmarker med övervattensvegetation, undervattensvegetation respektive 
fritt utveckad vegetation (kontroll), varje månad under år 5. Felstaplar visar standardfel. 

För år 6 finns endast signifikant skillnad mellan månader (p < 0,0005; F = 18). Februari 
skiljer sig mot många av de andra månaderna genom en låg kväveavskiljning (medelvärde ± 
standardfel: 0,04 ± 0,003 g d-1 m-2). Juli, augusti samt september skiljer sig från de flesta 
andra månader genom högre kväveavskiljning (medelvärde ± standardfel: 0,25 ± 0,01; 0,28 ± 
0,01 & 0,24 ± 0,01 g d-1 m-2). Generellt liknar år 6 de andra två åren, på så sätt att maxnivån 
av kväveavskiljning ligger mellan april och september (se figur 7).  

 

Figur 7: Förändring i kväveavskiljning (g d-1 m-2) i våtmarker med övervattensvegetation, undervattensvegetation respektive 
fritt utveckad vegetation (kontroll), varje månad under år 6. Felstaplar visar standardfel. 

Analyser av säsongsvariation gav signifikant skillnad mellan säsonger (p < 0,0005; F = 84). 
Sommar har en högre kväveavskiljning än övriga tre säsonger (medelvärde ± standardfel: 0,26 
± 0,01 g d-1 m-2). Vår har högre kväveavskiljning än vinter och höst (medelvärde ± 
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standardfel: 0,22 ± 0,002 g d-1 m-2). Vinter och höst har jämn låg kväveavskiljning 
(medelvärde ± standardfel: 0,12 ± 0,006 respektive 0,12 ± 0,02 g d-1 m-2) (se figur 8).  

 

Figur 8: Kolumner representerar medelvärden för kväveavskiljning (g d-1 m-2) i våtmarker med övervattensvegetation, 
undervattensvegetation respektive fritt utveckad vegetation (kontroll), för varje säsong under år 5. Vinter = december-
februari, vår = mars-maj, sommar = juni-augusti, höst = september-november. Felstaplar visar standardfel. 

För fullständiga tabeller över p- och F-värden, se bilaga 1.  
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4. Diskussion 

4.1 Kväveavskiljning i förhållande till våtmarkens ålder   
Resultatet av denna studie visar en genomsnittlig minskning i mängden kväve som avskiljs 
när våtmarkerna åldras (räknat i g d-1 m-2). Våtmarker med undervattensvegetation och fritt 
utvecklad vegetation (kontrollgrupp) ökar sitt kväveupptag långsamt under försöksperioden, 
men i och med den relativt sett större minskningen av kväveavskiljning i våtmarker med 
övervattensvegetation blir den genomsnittliga förändringen för alla vegetationstyper 
sammantaget en långsam minskning (besvarar fråga 1). Resultatet motsade teorin från 
Bastviken et al. (2009) och Weisner & Thiere (2010) om att kväveavskiljningen skulle 
fortsätta öka med våtmarkens ålder. En anledning till att mönstret för variation i 
kväveavskiljning inte såg ut som väntat utifrån dessa artiklar skulle kunna vara att parametrar 
ändrats under studiens gång. Förändringen av teoretiskt flöde hade emellertid endast en 
smärre effekt på det reella flödet. Förändringen av arean borde rimligtvis ha lett till en lägre 
kväveavskiljning, en effekt som inte kan ses i resultatet för år 3 (då arean ökades). Detta 
väcker misstankar om att det finns andra parametrar som påverkar mer, rimligtvis parametrar 
som ej tagits hänsyn till i denna studie. Exempel på parametrar skulle kunna vara 
regnmängder, temperaturer eller förändring av kvävebelastning. Att trenden att 
kväveavskiljningen minskar över tid skulle bero främst på felkällor eller diverse 
slumpfaktorer är osannolikt. Slumpfaktorer skulle ge utstickande värden snarare än en 
enhetlig trend (systemetiskt fel).   

Det som sannolikt mest bidragit till studiens oväntade resultat är förändringar av 
kvävebelastningen, det vill säga halten av kväve som kommer in till våtmarken. När 
avgränsningarna för studien gjordes antogs halten vara ungefärligt likadan under hela den 
studerade tiden. Det har den dock inte varit. Ett snabbt exempel på detta är att år 1 var 
kvävebelastningen cirka 11 mg/l, medan den år 11 var cirka 7,5 mg/l. Det är en minskning av 
kvävebelastningen med cirka 32 %. Som Bastviken et al. (2009), Kadlec (2005), Weisner & 
Strand (2008), Strand & Weisner (2013) och Weisner et al. (2015) säger, kommer en lägre 
kvävebelastning leda till en lägre absolut kväveavskiljning samtidigt som den procentuella 
kväveavskiljningen potentiellt ökar. Genomsnittlig absolut kväveavskiljning har minskat i 
våtmarkerna, men om det bara beror på en minskning i kvävetillförsel över åren eller på 
våtmarkens ålder går inte att säga. På grund av att våtmarkerna är små och kvävetillförseln låg 
så blir små förändringar i mängd väldigt tydliga. För analyser av helår varierade inte in-halten 
kväve lika mycket så i de analyserna finns sannolikt inget systematiskt fel beroende på 
variation i kvävebelastning.  

Vegetationstypen spelar roll för kväveavskiljningen hos unga våtmarker. Då avskiljer 
våtmarker med övervattensvegetation mer än andra våtmarker. När en våtmark är inne på år 5 
efter anläggande finns det inte längre någon skillnad mellan vegetationstyperna (besvarar 
fråga 2). Att ÖV avskiljer en större mängd än de andra våtmarkerna i början bör bero på att 
växtligheten redan tidigt är etablerad där. Att från början planterad växtlighet tidigare kan 
avskilja en större mängd kväve än fritt utvecklad vegetation visas även av att skillnaderna 
mellan ÖV och UV försvinner snabbare än skillnaderna mellan ÖV och K. Växtlighet är 
essentiell för kväveavskiljning i och med att denitrifikationsbakterierna behöver organiskt kol 
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och ytor att sitta fast på (Weisner et al., 1994). För K borde kväveavskiljningen öka i takt med 
successionen och således vara låg i början. Att UV följer ungefär samma mönster som K kan 
tyda på att undervattensvegetationen är mindre produktiv än övervattensvegetationen, vilket 
också sägs i Weisner et al. (1994). Vilka mönster vegetationstyperna följer bekräftas i tidigare 
försök som gjorts i våtmarkerna (Weisner & Thiere, 2010; Bastviken et al., 2009; Weisner & 
Strand, 2008). Det bekräftas även på ett mer generellt plan i Weisner et al. (1994) och Kadlec 
(2005), vilka inte utgår från just dessa våtmarker.  

En tanke innan studien inleddes var att skillnader mellan vegetationstyper skulle vara större 
under de första åren. De var i och för sig signifikant skilda från varandra, men inte lika 
mycket som väntat. Avskiljnigen antogs vara högst i ÖV redan från början, som exempelvis 
nämnts i Weisner & Thiere (2010). Förutom mer likheter mellan K och UV än väntat följde 
resultatet teorin, bara med mindre marginaler. Att skillnaden mellan vegetationstyperna skulle 
ebba ut när våtmarken blev äldre var också väntat, i och med att den fria kolonisationen 
rimligtvis leder till en relativt konform flora hos de olika våtmarkerna efter en viss tid.  

Weisner & Thiere (2010), Bastviken et al. (2009) samt Weisner & Strand (2008) utgår från 
data insamlad endast i början av våtmarkernas progression, det vill säga under färre år jämfört 
med denna studie. Det gör att just långtidsperspektivet blir en intressant fråga. Då ovan 
nämnda studier fått resultatet att ÖV avskiljer mest kväve och att en kontinuerlig ökning av 
kväveretentionen sker eller bör ske, skulle ett rimligt antagande vara att så är fallet även här. 
Dock ser resultatet i denna studie lite annorlunda ut.  

ÖV avskiljer en signifikant större mängd kväve under de första åren, men redan år 5 har den 
skillnaden försvunnit. Det kan bero på flera saker. Dels att K och UV ökar i takt med 
successionen vilket minskar skillnaden mellan de och ÖV, men även att kväveavskiljningen i 
ÖV minskar. Att ÖV minskar sin kväveavskiljning medan K och UV ökar sin kan bero på att 
kväveavskiljningen i ÖV börjar högre än i de övriga. Efter en tid är kväveavskiljning lika i 
alla vegetationstyper och stagnerar eventuellt. För att nå den avskiljningsgrad då det sker 
måste kväveavskiljning i ÖV minska. Frågan uppstår dock varför den här undersökningen 
visar på minskningar när de tidigare, kortsiktiga undersökningarna visat på att en ökning sker? 
Minskningen av kväveavskiljning i ÖV de första åren (år 1-5) sker långsamt, ännu 
långsammare än den generella minskningen över hela tidsperioden. Kväveavskiljningen 
fluktuerar en del mellan de första åren. Generellt har dock ingen större förändring skett då. 
Variationerna under de första åren skulle kunna tyda på att en våtmark behöver en del tid 
innan kväveavskiljningen blir stabil. Det kan också bero på att antalet mätvärden för år 2-4 är 
färre än för senare år, vilket ger potentiella extremvärden mer tyngd.  Även mätningen för år 
11 är baserad på färre mätvärden, vilket potentiell påverkat att det är relativt utstickande 
värden det året.  

I denna studie var år 5 den tydligaste brytpunkten. Då slutade avskiljningsnivån att fluktuera 
lika mycket som den gjorde de första åren, och kurvan gick efter detta stadigt och långsamt 
nedåt. Punkten är dock inte så pass tydlig att det med säkerhet kan antas vara en brytpunkt 
(besvarar fråga 3). Kurvans förändring från och med år 5 skulle kunna bero på mängden 
växtlighet i våtmarkerna. Växtlighet är essentiell för att kväveavskiljning ska fungera, men 
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det ska vara rätt mängd. Medan kväveavskiljning i K och UV ökar med successionen så 
kommer ÖV snabbare till den punkt där successionen kommit så långt att våtmarken är 
”mättad” med växtlighet. Då kan potentiellt en kanal bildas genom våtmarken, vilket innebär 
att ytvattnet hindras från att flyta igenom hela våtmarken. Detta ger en mindre area som aktivt 
kan delta i kväveavskiljningen och leder till en minskning i mängden kväve som kan avskiljas 
per tidsenhet (Weisner et al., 1994; Kadlec, 2005). Rimligtvis borde ÖV nå klimax i 
successionen snabbare än K och UV eftersom övervattensvegetationen är en produktivare typ 
av växtlighet (Weisner et al., 1994) och den är planterad där redan från början.  

Om ÖV nådde mättnadsgraden av växtlighet år 5 skulle det förklara den efterföljande 
minskningen av kväveavskiljning. Då skulle år 5 kunna anses vara en brytpunkt i 
progressionen för våtmarkerna. Dock är denna punkt inte extremt tydlig. Dessutom verkar den 
vara lika mycket brytpunkt för även K och UV, vilket motsäger teorin om att ÖV når mättnad 
först. Det går därför inte att med säkerhet peka på att resultatet för år 5 är bevis på hur en 
våtmarks progression fungerar då det lika gärna kan bero på slumpfaktorer eller felkällor.  

4.2 Variation i en våtmarks kväveavskiljning beroende på säsong 
Kväveavskiljningen är högst under årets varmaste månader, det vill säga under sommaren och 
våren. De kallare månaderna varierar avskiljningsnivån från låg till nästan obefintlig (besvarar 
fråga 4). Variationen i kväveavskiljning under året beror rimligtvis på 
temperaturerförändringar. Att en högre temperatur medför en högre kväveavskiljning 
bekräftas av Bastviken et al. (2009), Weisner & Strand (2008) samt Kadlec (2005). Bastviken 
et al., (2009) och Weisner & Strand (2008) kommer även fram till att typskillnaderna, främst 
att ÖV tar upp mer än övriga vegetationstyper, är mest tydlig under vår och sommar. För år 2 
stämmer detta, men inte för år 5 eller år 6. För höst och vinter finns generellt färre mätvärden, 
vilket betyder att osäkerheten för dessa är större än för vår och sommar.  

I och med att temperaturen är en så pass starkt bidragande faktor så menar Kadlec (2005) att 
korrigeringar för temperaturförändringar kan göras för att förbättra den teoretiska modellen 
för en våtmarks kväveavskiljning. Det kan göras med hjälp av formeln för K-värde som 
presenteras i Kadlec (2005). När den korrigeringen görs minskar variationen under året, det 
vill säga skillnaden mellan kväveavskiljning på sommaren jämfört med övriga säsonger blir 
mindre påtaglig (Kadlec, 2005). Bastviken et al. (2009) menar att skillnaden mellan 
vegetationstyper, i synnerhet att ÖV avskiljer mer än övriga vegetationstyper, är större under 
sommaren även om temperaturkorrigering görs. Eftersom typskillnader antas ses oavsett, samt 
att en sådan korrigering skulle kunna ge en ännu mer teoretisk snarare än reell bild av 
våtmarkens möjlighet till kväveavskiljning, har ingen korrigering för temperatur gjorts i 
denna studie.  

Fyra månader som sticker ut som extra låga är april år 2, november år 5 samt februari och 
oktober år 6. Då det endast är fyra månader som sticker ut kan de anses vara extrema värden 
som går att bortse från. Detta eftersom de snarast är anomalier och inte representerar 
årsvariationen utan snarare beror på tillfälligheter. 
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De tre exempelåren är valda utifrån tanken om att ha ett år för att motsvara unga våtmarker, 
ett år för att motsvara våtmarker där progressionen fortskridit en bit, samt ett år mot slutet av 
den studerade tidsperioden när våtmarkerna är äldre. Med de data som fanns tillgänglig var 
dessa år de som bäst stämde överens med idén. Om andra år hade valts hade mätvärden för 
någon eller några månader saknats. Det hade föranlett att någon form av interpolering av data 
hade krävts, vilket hade kunnat ge mindre tillförlitliga resultat. År 5, ”mittenåret”, ansågs 
representativt för hur årsvariationerna såg ut och användes därför i analysen av 
säsongsvariationer. I och med att årsvariationerna var väldigt lika mellan de tre exempelåren 
antogs även säsongsvariationerna vara det, och motsvarande säsongsanalyser för alla år 
ansågs redundanta.  

4.3 Val av metod  
Valet att låta enheten g d-1 m-2 visa kväveavskiljningen är baserat på att det är ett vedertaget 
sätt att presentera en våtmarks kväveavskiljning. Denna enhet, eller annan 
mängd/tidsenhet/areaenhet, används i bland annat i Weisner & Thiere (2010), Bastviken et al. 
(2009), Weisner & Strand (2008), Weisner et al. (1994), Weisner et al. (2016), Strand & 
Weisner (2013), Weisner et al. (2015) samt Kadlec (2005).  

I datafilen som ligger till grund för studien fanns vissa mätningar som klassats som mätfel av 
provtagaren. Dessa har bortsetts från i alla analyser. Antingen har de jobbats runt genom att ta 
medelvärde av liknande värden (exempelvis har ett medelvärde för in-värde från damm B och 
C använts när värdet från damm D var ett mätfel) alternativt har värdet ansetts obefintligt och 
hela dagen eller månaden har strukits ur analyserna när inget medelvärde kunnat fås. Alla 
korrigeringar för mätfel och potentiella icke-korrigerade mätfel bör tas i beaktning som 
potentiella felkällor, tillsammans med avsaknaden av hänsyn till diverse parametrar 
(exempelvis temperaturskillnader).  

Augusti valdes som representation för långtidsstudien för att förändring på grund av ökad 
ålder och inte förändring på grund av temperaturskillnader skulle visas. Valet gjordes på 
följande grunder: (1) frekvensen av mätningar har inte varit jämnt disponerad över säsonger 
alla de undersökta åren så medelvärden för hela åren skulle sannolikt varit missvisande, och 
(2) av de månader där data för de flesta år fanns tillgängliga (september och augusti) ansågs 
augusti som det bättre alternativet i och med att temperaturen gissningsvis varit jämnare då. 
Även om valet anses välgrundat bör det ses som en potentiell felkälla att en månad har fått 
representera ett år. 

De avgränsningar som gjorts är främst baserade på begränsningar i mängden data som funnits 
tillgänglig. Under 2003 var flödesmätningen insufficient vilket gjorde att det året ströks ur 
analyserna. Under 2015 ändrades flera parametrar i våtmarkerna när nya studier startades på 
anläggningen, vilket hade gett icke tillförlitliga resultat om de tagits med i analyserna. Det är 
varför tidsintervallet är begränsat från 2004 till och med 2014. Vissa datum var flödet uppmätt 
± 1 dag ifrån datumet halten var uppmätt, och dessa har räknats som samma dag. Skilde mer 
än ± 1 dag har flödesdata ansetts obefintlig. För ett fåtal datum fanns data från flera 
flödesmätningar. I dessa fall har ett medelvärde för dessa mätningar använts i analyserna. 
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4.4 Resultatets samhällsrelevans 
Genom denna och liknande studier fås en djupare förståelse för hur experimentvåtmarker 
fungerar på längre sikt och beroende på vegetationstyp. En exakt överföring av resultat från 
dessa experimentvåtmarker till andra anlagda våtmarker kan inte göras, i och med att det kan 
finnas stora variationer mellan olika våtmarkers kväveavskiljning på grund av skillnader i till 
exempel abiotiska faktorer (Weisner et al., 2015; Kadlec, 2005). Men på ett konceptuellt plan 
fungerar olika sorters våtmarker på samma sätt, vilket rimligen innebär att resultaten är delvis 
applicerbara på våtmarker generellt. Exempelvis borde det gälla generellt att unga våtmarker 
med övervattensvegetation avskiljer mest kväve per tids- och areaenhet jämfört med unga 
våtmarker med undervattensvegetation eller fritt utvecklad vegetation. Trots att våtmarker 
med övervattensvegetation tappar i absolut avskiljningspotential med stigande ålder så bör de 
inte bli oanvändbara eller värdelösa. Troligtvis stagnerar kväveavskiljningen efter en tids 
minskning, förutsatt att inga påverkande parametrar förändras. Det vill säga, ÖV börjar med 
högst kväveavskiljning och slutar med en kväveavskiljning lika bra som den i K och UV. 
Därför bör våtmarker med övervattensvegetation, trots att deras avskiljningsgrad minskar över 
tid, vara det bästa valet för maximal kväveavskiljning. Om framtida konstruktion av 
våtmarker utgår från det kan våtmarker i Sverige bli mer optimerade med avseende på 
kväveavskiljning. Det skulle ta Sverige ett steg närmare att uppnå flera av de nationella 
miljömålen (exempelvis Ingen övergödning, Ett rikt odlingslandskap samt Myllrande 
våtmarker).  
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5. Slutsats 
Den genomsnittliga förändringen i absolut kväveavskiljning för våtmarkerna under första till 
elfte året efter anläggning är en minskning med 4 %. Detta tyder på att en yngre våtmark 
avskiljer kväve mer effektivt än en äldre våtmark gör. Dock kan minskningen potentiellt ha 
skett av annan orsak än att våtmarkerna åldrats. Det vill säga, studien fastställer förändringen 
över tid men inte själva tidens inverkan på våtmarkernas förmåga till kväveupptag. För att 
fastställa den krävs ytterligare studier. Förändringen i kväveavskiljning har skett gradvis 
under hela den studerade elvaårsperioden. Därav finns ingen tydlig brytpunkt inom dessa 
tidsramar när våtmarkens åldrande ger en tydlig effekt på kväveavskiljningen. 
Kväveavskiljningen är högst i våtmarkerna under sommar- och vårmånaderna. Att varma 
månader avskiljer mest ses som ett bevis på att högre temperatur genererar en högre 
avskiljningsgrad.  

I och med att skillnader i kväveavskiljningsgrad mellan våtmarker med olika vegetationstyp 
försvinner efter cirka fem år spelar den ursprungliga vegetationstypen mindre roll för 
kväveavskiljningen under ett längre tidsperspektiv. Med antagandet att avskiljningsgraden i 
våtmarker med övervattensvegetation inte sjunker till en nollnivå, utan stagnerar kring samma 
nivå som kontrollvåtmarker och våtmarker med undervattensvegetation, kan en viktig slutsats 
dras: Att plantera övervattensvegetation vid anläggningen av en våtmark lär vara det optimala 
alternativet när högsta kväveavskiljning vill uppnås, även i ett längre tidsperspektiv.  
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Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie öppnar upp för nya intressanta frågor. Är våtmarkers ålder den avgörande 
faktorn i hur mycket kväve som avskiljs per tids- och areaenhet, eller påverkas det främst av 
andra parametrar? Hur kommer den fortsatta utvecklingen av våtmarkers kväveavskiljning se 
ut; stagnerar, ökar eller minskar avskiljningsmängden? För att svara på dessa frågor behövs 
mer forskning på ämnet. I synnerhet behövs fler långtidsstudier. 

För framtida studier i experimentvåtmarker (exempelvis EVA) kan kontrollerbara parametrar 
hållas på en jämn nivå för att utesluta att förändring av dessa påverkar mer än exempelvis tid. 
Till exempel hade en studie liknande denna fast med konstant kvävebelastning kunnat utesluta 
eller bekräfta att kvävebelastningen påverkar avskiljningsgraden mer än ökande ålder gör. 
Studier på de enskilda parametrarna för sig för att visa deras individuella betydelse för 
kväveavskiljningen, vore ett positivt tillskott till forskningsområdet. För parametrar som inte 
ska analyseras och inte kan hållas på en jämn nivå bör hänsyn tas. Förslagsvis kan detta göras 
genom att använda formeln för K-värde (som i Kadlec, 2005) alternativt studera den 
procentuella kväveavskiljningen som komplement till den absoluta. För att se hur 
kväveavskiljningen fortsätter förändras när våtmarker åldras mer än 11 år behövs studier som 
sträcker sig över ännu längre tid.  
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Bilaga 1 

Tabell 1: Antar frihetsgrader för de olika parametrarna.  

 Degr. of 
Freedom 

Typ 2 
År 10 
År*typ 20 
Månad 11 
Månad*typ 22 
Säsong 3 
Säsong*typ 6 

Långtidsstudie 

Tabell 2: Envägs-Repeated Measures ANOVA för långtidsstudie.  

 F p 
Typ 5,879 0,013025 
År 7,510 0,000000 
År*typ 2,810 0,000188 

Tabell 3: Tukey post hoc för vegetationstyp (långtidsstudie). Siffor visar signifikansvärdet p.  

 ÖV K UV 
ÖV  0,019764 0,031160 
K 0,019764  0,970514 
UV 0,031160 0,970514  

Tabell 4: Tukey post hoc för år (långtidsstudie). Siffor visar signifikansvärdet p. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1  0,634999 0,408647 0,762877 0,083713 0,518989 0,999976 0,998340 0,592156 0,453458 0,999991 
2 0,634999  0,000683 1,000000 0,000035 0,001362 0,258846 0,989389 1,000000 1,000000 0,914239 
3 0,408647 0,000683  0,001572 0,999794 1,000000 0,794690 0,048049 0,000525 0,000222 0,143617 
4 0,762877 1,000000 0,001572  0,000071 0,002983 0,373043 0,997626 1,000000 0,999997 0,964270 
5 0,083713 0,000035 0,999794 0,000071  0,998796 0,315129 0,003974 0,000030 0,000020 0,017241 
6 0,518989 0,001362 1,000000 0,002983 0,998796  0,874360 0,076272 0,001061 0,000447 0,207848 
7 0,999976 0,258846 0,794690 0,373043 0,315129 0,874360  0,933946 0,228033 0,145722 0,993199 
8 0,998340 0,989389 0,048049 0,997626 0,003974 0,076272 0,933946  0,984287 0,954192 0,999999 
9 0,592156 1,000000 0,000525 1,000000 0,000030 0,001061 0,228033 0,984287  1,000000 0,892002 
10 0,453458 1,000000 0,000222 0,999997 0,000020 0,000447 0,145722 0,954192 1,000000  0,798053 
11 0,999991 0,914239 0,143617 0,964270 0,017241 0,207848 0,993199 0,999999 0,892002 0,798053  

Säsongs- och årsvariation 

Tabell 5: Envägs-Repeated Measures ANOVA för år 2.  

 F p 
Typ 4,5916 0,027819 
Månad 19,0712 0,000000 
Månad*typ 2,1067 0,004404 
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Tabell 6: Tukey post hoc för vegetationstyp (år 2). Siffor visar signifikansvärdet p. 

 ÖV K UV 
ÖV  0,031912 0,079733 
K 0,031912  0,878584 
UV 0,079733 0,878584  

Tabell 7: Tukey post hoc för månad (år 2). Siffor visar signifikansvärdet p. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Jan  0,045395 0,840992 0,000026 0,876778 0,000020 0,469598 0,019854 0,072867 0,684734 0,999735 1,000000 

Feb 0,045395  0,929010 0,724153 0,000055 0,000018 0,000019 0,000018 0,000018 0,980974 0,002506 0,014929 

Mar 0,840992 0,929010  0,023840 0,028885 0,000018 0,002803 0,000024 0,000075 1,000000 0,307195 0,630716 

Apr 0,000026 0,724153 0,023840  0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,054294 0,000018 0,000019 

Maj 0,876778 0,000055 0,028885 0,000018  0,008357 0,999975 0,779306 0,951099 0,011842 0,999249 0,972351 

Jun 0,000020 0,000018 0,000018 0,000018 0,008357  0,068912 0,746354 0,455858 0,000018 0,000196 0,000034 

Jul 0,469598 0,000019 0,002803 0,000018 0,999975 0,068912  0,985726 0,999588 0,000944 0,937068 0,708759 

Aug 0,019854 0,000018 0,000024 0,000018 0,779306 0,746354 0,985726  1,000000 0,000019 0,199745 0,058175 

Sep 0,072867 0,000018 0,000075 0,000018 0,951099 0,455858 0,999588 1,000000  0,000032 0,442863 0,175337 

Okt 0,684734 0,980974 1,000000 0,054294 0,011842 0,000018 0,000944 0,000019 0,000032  0,176336 0,444550 

Nov 0,999735 0,002506 0,307195 0,000018 0,999249 0,000196 0,937068 0,199745 0,442863 0,176336  0,999999 

Dec 1,000000 0,014929 0,630716 0,000019 0,972351 0,000034 0,708759 0,058175 0,175337 0,444550 0,999999  

Tabell 8: Envägs-Repeated Measures ANOVA för år 5. 

 F p 
Typ 3,427 0,059446 
Månad 35,986 0,000000 
Månad*typ 1,085 0,367517 

Tabell 9: Tukey post hoc för månad (år 5). Siffor visar signifikansvärdet p. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Jan  0,574803 0,000098 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000034 0,000884 0,837117 0,000188 

Feb 0,574803  0,241720 0,000018 0,000057 0,000018 0,000018 0,000018 0,116443 0,570358 0,004838 0,328241 

Mar 0,000098 0,241720  0,000020 0,472681 0,000116 0,000389 0,000018 1,000000 0,999998 0,000018 1,000000 

Apr 0,000018 0,000018 0,000020  0,061152 0,999910 0,998024 0,845105 0,000029 0,000018 0,000018 0,000018 

Maj 0,000018 0,000057 0,472681 0,061152  0,346432 0,537240 0,000062 0,692749 0,178640 0,000018 0,368036 

Jun 0,000018 0,000018 0,000116 0,999910 0,346432  1,000000 0,364514 0,000448 0,000024 0,000018 0,000063 

Jul 0,000018 0,000018 0,000389 0,998024 0,537240 1,000000  0,209372 0,001501 0,000048 0,000018 0,000198 

Aug 0,000018 0,000018 0,000018 0,845105 0,000062 0,364514 0,209372  0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 

Sep 0,000034 0,116443 1,000000 0,000029 0,692749 0,000448 0,001501 0,000018  0,999715 0,000018 0,999999 

Okt 0,000884 0,570358 0,999998 0,000018 0,178640 0,000024 0,000048 0,000018 0,999715  0,000018 1,000000 

Nov 0,837117 0,004838 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018  0,000018 

Dec 0,000188 0,328241 1,000000 0,000018 0,368036 0,000063 0,000198 0,000018 0,999999 1,000000 0,000018  

Tabell 10: Envägs-Repeated Measures ANOVA för år 6. 

 F p 
Typ 0,4383 0,653119 
Månad 17,9252 0,000000 
Månad*typ 0,2133 0,999948 
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Tabell 11: Tukey post hoc för månad (år 6). Siffor visar signifikansvärdet p. 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Jan  0,001733 0,940445 0,943326 1,000000 0,306715 0,000772 0,000772 0,004419 0,616818 0,997870 0,954852 

Feb 0,001733  0,235373 0,229884 0,002670 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,640637 0,000031 0,206695 

Mar 0,940445 0,235373  1,000000 0,964323 0,002936 0,000018 0,000018 0,000020 0,999982 0,342688 1,000000 

Apr 0,943326 0,229884 1,000000  0,966302 0,003067 0,000018 0,000018 0,000020 0,999979 0,349602 1,000000 

Maj 1,000000 0,002670 0,964323 0,966302  0,247411 0,000485 0,000018 0,002902 0,691206 0,994839 0,974059 

Jun 0,306715 0,000018 0,002936 0,003067 0,247411  0,810279 0,091481 0,963796 0,000208 0,923177 0,003716 

Jul 0,000772 0,000018 0,000018 0,000018 0,000485 0,810279  0,985087 1,000000 0,000018 0,035667 0,000018 

Aug 0,000019 0,000018 0,000018 0,000018 0,000018 0,091481 0,985087  0,885471 0,000018 0,000248 0,000018 

Sep 0,004419 0,000018 0,000020 0,000020 0,002902 0,963796 1,000000 0,885471  0,000018 0,120366 0,000021 

Okt 0,616818 0,640637 0,999982 0,999979 0,691206 0,000208 0,000018 0,000018 0,000018  0,081901 0,999955 

Nov 0,997870 0,000031 0,342688 0,349602 0,994839 0,923177 0,035667 0,000248 0,120366 0,081901  0,380858 

Dec 0,954852 0,206695 1,000000 1,000000 0,974059 0,003716 0,000018 0,000018 0,000021 0,999955 0,380858  

Tabell 12: Envägs-Repeated Measures ANOVA för säsonger år 5. 

 F p 
Typ 3,4270 0,059446 
Säsong 83,9040 0,000000 
Säsong*typ 1,5070 0,197807 

Tabell 13: Tukey post hoc för säsong. Siffor visar signifikansvärdet p. 

 Vinter Vår Sommar Höst 
Vinter  0,000172 0,000172 0,964467 
Vår 0,000172  0,000254 0,000172 
Sommar 0,000172 0,000254  0,000172 
Höst 0,964467 0,000172 0,000172  
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Bilaga 2 
Tabell 14: Antal mätvärden (av både halt och flöde) som funnits tillgängliga för varje år och månad. Tom ruta motsvarar noll 
mätvärden.  

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
0   4 4 3    4  2  
1 2 1 2 2   1 3 2 2 1 3 
2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 
3 1       1 3 1  1 
4       1 1 1 1  1 
5 1 1 1 1 2 2 3 4 4 2 2 2 
6 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 
7 1 1  2 1 3 2 2 1 1 1 1 
8 1   1 2 2 2 2 2 1 1 1 
9 1  1 1 2 2 2 2 2    
10    1 2 2 2 2 2  1  
11    1 2 2 2 1 1 1   
12    1 1        
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