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Sammanfattning	  

	  
Vid	  Laholmsbuktens	  VA:s	  reningsverk	  på	  Västra	  Stranden	  i	  Halmstad	  
har	  det	  under	  vårvintrarna	  noterats	  läckage	  av	  fosfor	  från	  den	  så	  
kallade	  polerdammen.	  Olika	  teorier	  om	  orsaken	  till	  fosforsläppet	  har	  
främst	  rört	  sig	  om	  övervintrande	  sjöfågel	  och	  spillning	  men	  också	  
om	  låg	  metabolism	  i	  dammen,	  syrehalt,	  pH-‐värden	  eller	  läckage	  in	  i	  
dammen.	  	  
Syftet	  med	  detta	  examensarbete	  har	  varit	  att	  undersöka	  och	  
analysera	  dessa	  teorier	  i	  ett	  led	  att	  fastställa	  orsaken	  eller	  bringa	  
någon	  klarhet	  till	  läckaget	  från	  polerdammen.	  	  
	  
Dammens	  kapacitet	  på	  årsbasis	  att	  fånga	  fosfor	  är	  lågt.	  En	  beräkning	  
utifrån	  reningsverkets	  egna	  kontrollprover	  visade	  att	  dammen	  netto	  
läckte	  31	  kilo	  fosfor	  under	  hela	  2015.	  Detta	  att	  jämföra	  med	  
indikationer	  om	  att	  dammen	  under	  en	  period	  av	  endast	  12	  dagar,	  8–
20	  januari	  2016,	  släppte	  ett	  netto	  på	  omkring	  75	  kilo	  fosfor.	  
	  
Dammen	  blir	  under	  vintertid	  aldrig	  kallare	  än	  8	  grader	  vilket	  
attraherar	  övervintrande	  sjöfågel	  -‐	  speciellt	  när	  temperaturerna	  
sjunker	  uppåt	  landet.	  Fågelinventeringen	  inleddes	  den	  19	  februari	  
2016	  då	  också	  största	  antalet	  fågel,	  325	  stycken	  varav	  208	  viggar	  
noterades.	  	  
Nyckeltal	  för	  hur	  mycket	  fosfor	  sjöfågel	  tillför	  genom	  spillning	  visar	  
att	  dammens	  fåglar	  endast	  marginellt	  kan	  påverka	  de	  tillfälliga	  
läckagetopparna	  under	  vintern.	  	  
	  
Fosforsläppet	  orsakas	  troligen	  av	  födosökande	  vigg.	  Kombinationen	  
med	  vigg	  som	  river	  upp	  bottnarna	  vid	  födosök	  och	  en	  hög	  
omsättning	  av	  vatten	  resulterar	  i	  att	  fosforrika	  sediment	  förs	  upp	  i	  
snabbare	  kanalbildningar	  och	  inte	  återsedimenterar	  innan	  de	  
passerar	  ut	  ur	  den	  avlånga	  dammen.	  	  
En	  vidare	  hypotes	  är	  att	  de	  höga	  värdena	  av	  fosfor	  uppkommer	  
speciellt	  när	  vigg	  tillfälligt	  uppehåller	  sig	  i	  den	  bortre	  delen	  av	  
dammen	  nära	  utloppet.	  En	  högre	  andel	  av	  partikelbunden	  fosfor	  i	  
reningsverkets	  egna	  kontrollprover	  från	  vinterdagarna	  med	  höga	  
fosforhalter	  överensstämmer	  med	  experimentet	  där	  bottnen	  i	  denna	  
del	  av	  dammen	  bearbetades	  mekanisk	  och	  gav	  liknande	  
proportioner	  mellan	  partikelbunden	  respektive	  vattenlöslig	  fosfor.	  
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Abstract	  
	  
During	  the	  winters	  in	  recent	  years	  Laholmsbuktens	  VA's	  treatment	  
plant	  in	  Halmstad	  has	  recorded	  unexcepted	  levels	  of	  phosphorus	  
from	  the	  polishing	  pond.	  Only	  between	  8	  and	  20	  January	  2016	  
samples	  indicates	  a	  realese	  of	  net	  75	  kg.	  
	  	  
In	  winter	  the	  pond	  temperature	  never	  goes	  below	  about	  8oC,	  which	  
attracts	  wintering	  waterfowl.	  In	  February	  19,	  2016	  the	  largest	  
number	  of	  birds	  in	  the	  inventory	  for	  this	  thesis	  was	  noted,	  325	  
individuals,	  of	  which	  208	  were	  tufted	  ducks.	  	  
Even	  if	  the	  number	  of	  waterfowl	  at	  peak	  levels	  was	  to	  be	  about	  1000	  
individuals,	  their	  combined	  contribution	  of	  phosphorus	  through	  
droppings	  into	  the	  pond	  could	  not	  be	  more	  than	  500	  g	  per	  day.	  
	  	  
This	  study	  proposes	  that	  a	  significant	  factor	  is	  the	  foraging	  activity	  of	  
tufted	  ducks,	  which	  are	  diving	  ducks.	  In	  search	  of	  food	  at	  daytime	  
they	  disturb	  the	  sediment	  at	  the	  bottom	  of	  the	  pond,	  i.e	  bioturbation.	  	  
	  
The	  higher	  proportion	  of	  particle-‐bound	  phosphorus	  in	  samples	  
with	  high	  phosphorus	  content	  also	  fits	  well	  with	  this	  hypothesis.	  A	  
scientific	  investigation	  in	  which	  the	  bottom	  of	  this	  part	  of	  the	  pond	  
was	  stirred	  up	  mechanically	  gave	  similar	  proportions	  between	  
phosphorus	  and	  water-‐soluble	  phosphorus.	  
	  
	  

Nyckelord	  
	  
Tufted	  Duck,	  bioturbation,	  phosphor	  release,	  treatment	  plant,	  
polishing	  pond	  
Vigg,	  fosforsläpp,	  reningsverk,	  polerdamm,	  sediment,	  resuspension	  
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1.	  Inledning	  
	  
Under	  senare	  år,	  2013–2015,	  har	  fosforsläpp	  noterats	  från	  
polerdammen	  vid	  Laholmsbuktens	  VA:s	  avloppsreningsverk	  på	  Västra	  
Stranden	  i	  Halmstad.	  Dammen	  har	  visat	  sig	  läcka	  fosfor	  periodvis	  under	  
vinter	  och	  vårvinter	  och	  orsakerna	  till	  detta	  har	  hittills	  inte	  ordentligt	  
utretts.	  	  
Laholmsbuktens	  VA:s	  avloppsreningsverk	  på	  Västra	  Stranden	  i	  
Halmstad	  är	  det	  största	  med	  Laholmsbukten	  som	  recipient.	  Dess	  
tillrinningsområde	  är	  Halmstad	  tätort	  och	  närliggande	  orter	  i	  Halmstad	  
kommun	  från	  Trönninge	  i	  söder	  till	  Frösakull	  i	  väster	  men	  även	  Skedala	  
och	  Holm.	  Tillrinningsområdet	  motsvarar	  omkring	  4595	  hektar	  och	  
cirka	  30000	  hushåll	  samt	  ett	  tjugotal	  industrier	  med	  större	  
spillvattenutsläpp	  kopplade	  till	  reningsverket	  på	  Västra	  Stranden.	  	  
När	  det	  första	  reningsverket	  anlades	  1962	  var	  bland	  annat	  ett	  av	  
syftena	  att	  reducera	  mängden	  fosfor	  i	  avloppsvattnet.	  Anläggningen,	  
som	  redan	  från	  början	  var	  underdimensionerat	  byggdes	  snart	  ut	  för	  
ökad	  kapacitet.	  Runt	  1970	  tillkommer	  reningssteg	  för	  att	  med	  hjälp	  av	  
kemikaliefällning	  avlägsna	  fosfor	  ur	  avloppsvattnet	  (Lars-‐Gunnar	  
Johansson	  2017)	  
Under	  70	  och	  80-‐talet	  kom	  begreppet	  övergödning	  att	  hamna	  i	  fokus	  i	  
den	  politiska	  debatten	  (Petersen,	  et	  al.	  2001).	  Läckaget	  av	  kväve	  och	  
fosfor	  till	  Laholmsbukten	  genomgick	  en	  åttafaldig	  ökning	  under	  1980-‐
talet	  (Rosenberg	  et	  al.	  1990).	  Detta	  ledde	  inte	  bara	  till	  syrefria	  bottnar	  
utan	  också	  allt	  intensivare	  årliga	  algblomningar	  som	  riskerade	  att	  
drabba	  också	  större	  havsområden	  ute	  i	  Kattegatt.	  Laholmsbuktens	  
långgrunda	  sandbottnar	  visade	  sig	  speciellt	  känsliga	  mot	  
näringsläckage,	  eutrofi	  (Rosenberg	  et	  al.	  1990)	  vilket	  så	  småningom	  
kom	  att	  påverka	  verksamhetsinriktning	  och	  kommande	  
uppgraderingar	  av	  anläggningen	  på	  Västra	  Stranden	  i	  Halmstad.	  
Orsakerna	  till	  eutrofin	  är	  många	  och	  sträcker	  sig	  i	  en	  del	  fall	  långt	  bak	  i	  
tiden.	  Till	  exempel	  hade	  de	  ursprungliga	  våtmarksområdena	  mot	  
Laholmsbukten	  under	  slutet	  av	  1800-‐talet	  till	  slut	  reducerats	  med	  90	  %	  
(Petersen	  et	  al.	  2001).	  Andra	  orsaker	  till	  näringsläckagen	  ut	  i	  bukten	  är:	  
introduktionen	  av	  konstgödsel	  i	  jord	  och	  skogsbruk,	  rationellare	  
skogsbruk,	  moderna	  vattenavlopp	  från	  hushåll	  och	  en	  ökad	  inflyttning	  
till	  tätorter	  som	  drabbade	  inte	  bara	  Laholmsbukten	  utan	  också	  många	  
kustvatten	  i	  Sverige.	  	  
Allt	  större	  påslag	  av	  närsalter	  läckte	  ut	  i	  haven	  och	  gynnade	  vissa	  
snabbväxande	  alger,	  till	  exempel	  trådslick	  (Cladophora	  spp).	  Förutom	  
att	  konkurera	  ut	  andra	  växtarter	  i	  havet	  vissnade	  de	  snabbväxande	  
sorterna	  på	  hösten	  när	  ljuset	  avtog	  och	  förbrukade	  i	  förmultningsfasen	  
syret	  i	  det	  bottennära	  vattnet.	  Denna	  orsakskedja	  med	  eutrofin	  som	  
bakomliggande	  orsak	  resulterade	  till	  sist	  i	  att	  yrkesfiskarnas	  i	  
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Laholmsbukten	  under	  hösten	  1985	  fyllde	  sina	  trålar	  med	  ruttnade	  
havskräftor	  som	  stationära	  vid	  sina	  bohålor	  utmed	  bottnarna	  inte	  
kunde	  som	  fiskarna	  simma	  och	  fly	  undan	  det	  syrefria	  vattnet	  (Rydberg	  
et	  al.	  1990).	  Problemen	  och	  hoten	  var	  uppenbara	  och	  krav	  till	  politiker	  
på	  åtgärdspaket	  blev	  allt	  större.	  Ett	  beslut	  lades	  slutligen	  fram	  1988	  av	  
Helsingforskonvensionen	  och	  gick	  ut	  på	  att	  före	  1995	  reducera	  
belastningen	  av	  närsalter,	  främst	  kväve	  och	  fosfor,	  från	  land	  till	  hav	  
med	  50	  %	  (Petersen	  2001).	  
Även	  nationellt	  gjordes	  insatser	  för	  att	  minska	  eutrofin	  ut	  i	  
Laholmsbukten	  där	  skogsbruk	  men	  framför	  allt	  jordbruket	  visade	  sig	  
stå	  för	  en	  stor	  del	  av	  näringsläckagen.	  Via	  miljö	  och	  energiminister	  
Birgitta	  Dahls	  departement	  kom	  ett	  beslut	  den	  2	  april	  1987	  om	  
Laholmsbukten	  med	  dess	  tillrinningsområden	  som	  speciellt	  känsligt	  
område	  för	  ”föroreningar”.	  De	  berörda	  länsstyrelserna	  fattade	  den	  18	  
december	  samma	  år	  beslut	  om	  förskrifter	  enligt	  dåvarande	  
miljöskyddslagen	  om	  Laholmsbukten	  samt	  med	  tillhörande	  råd	  om	  
anpassning	  av	  till	  exempel:	  lagring	  och	  användning	  av	  gödsel	  och	  
avloppsslam	  men	  också	  föreskrifter	  om	  odlingsåtgärder	  och	  hantering	  
av	  avloppsvatten	  från	  enskilda	  hushåll	  (Länsstyrelsen	  1987).	  
För	  avloppsreningsverk	  på	  Västra	  Strandens	  i	  Halmstad	  introducerades	  
1992	  ett	  reningssteg	  för	  att	  reducera	  kväve	  från	  avloppsvattnet.	  Vid	  
samma	  år	  anlades	  också	  den	  aktuella	  polerdammen	  som	  ett	  led	  att	  
reducera	  ytterligare	  kväve	  genom	  nitrifikation	  men	  också	  för	  att	  
sedimentera	  och	  fastlägga	  fosforrika	  partiklar.	  Några	  år	  tidigare,	  1986,	  
datoriserades	  också	  övervakningen	  av	  de	  olika	  processenheterna	  och	  
reningsstegen	  på	  anläggningen.	  Datoriseringen	  har	  genom	  åren	  
kontinuerligt	  moderniserats	  och	  uppgraderats.	  Några	  parametrar	  
avstäms	  veckovis	  medan	  andra	  sker	  i	  princip	  momentant	  på	  olika	  
mätplatser	  i	  reningsprocessen,	  till	  exempel	  mätvärdena	  för	  kväve	  och	  
fosfor.	  Med	  en	  alltmer	  digitaliserad	  processteknik	  är	  det	  möjligt	  att	  
urskilja	  allt	  mindre	  avvikelser	  från	  de	  förväntade	  mätvärdena	  vilket	  i	  
sig	  öppnar	  upp	  för	  en	  noggrannare	  och	  mer	  ekonomiska	  strategier	  vid	  
reningen	  av	  avloppsvattnet.	  De	  förhöjda	  värdena	  av	  fosforläckage	  
under	  vintertid	  är	  ett	  exempel	  på	  icke	  förväntade	  värden.	  	  
Det	  aktuella	  läckaget	  av	  fosfor	  ut	  från	  polerdammen	  är	  inte	  extremt	  
högt,	  de	  håller	  sig	  inom	  gränsvärdena	  sett	  på	  årsbasis	  men	  av	  oklar	  
orsak	  och	  som	  är	  värt	  att	  utredas	  eftersom	  det	  kan	  indikera	  en	  
driftstörning	  eller	  andra	  problem.	  
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1.2	  Syfte	  
	  
Detta	  examensarbete	  har	  till	  syfte	  att	  med	  en	  djupare	  analys	  försöka	  
klarlägga	  de	  bakomvarande	  omständigheterna	  till	  de	  fosforsläpp	  som	  
noterats	  i	  polerdammen	  under	  vårvintrarna	  2014-‐2015	  vid	  Västra	  
Strandens	  avloppsreningsverk	  i	  Halmstad.	  
	  
1.3	  Avgränsningar	  
	  
Avgränsningarna	  är	  bringa	  klarhet	  i	  de	  bakomvarande	  orsakerna	  till	  
läckage	  av	  fosfor	  från	  dammen	  under	  vintertid.	  Arbetet	  med	  detta	  
examensarbete	  avgränsar	  sig	  till	  metoder	  och	  information	  som	  är	  
tillgängliga	  och	  möjliga	  att	  tillämpa	  inom	  ramarna	  för	  anslagen	  tid	  och	  
ekonomi.	  
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2.	  Material	  och	  Metoder	  
	  

	  
Figur	  1.	  Det	  formella	  namnet	  på	  dammen	  är	  ”polerdamm”	  men	  i	  texten	  benämns	  den	  
också	  som	  ”dammen”.	  För	  orienteringens	  skull	  uppdelas	  dammen	  i	  tre	  delar:	  damm	  1,2	  
och	  3	  enligt	  figuren.	  Det	  steget	  där	  processat	  vatten	  flödar	  in	  i	  dammen	  (in	  i	  damm)	  
benämns	  på	  anläggningen	  som	  ”utgående	  flotation”,	  i	  texten	  benämnt	  som:	  ”inflödet”,	  
”inloppet	  till	  dammen”	  eller	  ”inloppet”.	  Motsvarande	  där	  vattnet	  rinner	  ut	  från	  dammen	  
(ut	  ur	  damm)	  som:	  ”utflödet”,	  ”utloppet”	  eller	  ”utloppet	  från	  damm/dammen”.	  	  
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2.1	  Polerdammen	  
	  
Polerdammen	  är	  anlagd	  inom	  Västra	  Strandens	  avloppsreningsverks	  
inhägnader	  strax	  intill	  havet	  (figur	  1.).	  Dammen	  täcker	  en	  yta	  av	  
drygt	  14000	  m2	  och	  dess	  volym	  är	  cirka	  20000	  m3.	  Dammens	  
maximala	  djup	  är	  1,7	  meter.	  Dammen	  är	  utgrävd	  ur	  ett	  flygsandfält	  
(dynområde).	  Inget	  isolerande	  skikt	  finns	  som	  lera	  eller	  duk	  utan	  
bottnen	  är	  endast	  hårdgjord	  genom	  stampning	  och	  är	  så	  anlagd	  att	  
grundvattnet	  skall	  hålla	  emot	  för	  läckage	  ut	  från	  dammen	  (Lars	  
Ohlsson	  2016).	  Vid	  inloppet	  till	  dammen	  är	  ungefär	  4400	  m2	  av	  
bottnen,	  motsvarande	  damm	  1	  fram	  till	  vattenfallet,	  hårdgjord	  med	  
betong	  (figur	  1.).	  Tanken	  är	  att	  merparten	  av	  de	  partiklar	  i	  det	  
renade	  avloppsvattnet	  som	  inte	  sedimenterat	  i	  tidigare	  
behandlingssteg	  slutligen	  sjunker	  till	  botten	  i	  det	  nära	  området	  till	  
inloppet	  i	  dammen.	  Med	  en	  betongplatta	  finns	  det	  då	  möjlighet	  att	  
tömma	  dammen	  tillfälligt	  och	  avlägsna	  sedimentskikten	  med	  hjälp	  
av	  lastmaskin.	  
Dammen	  tömdes	  2001	  på	  grund	  av	  läckage.	  Reparationer	  och	  
tätning	  gjordes	  med	  lera.	  Vid	  detta	  tillfälle	  konstaterades	  det	  att	  
dammen	  hyste	  ål	  men	  ingen	  fisk	  i	  övrigt	  (Lars-‐Gunnar	  Johansson	  
2017).	  
	  
	  
2.2	  Bestämning	  av	  dammens	  yta	  och	  volym	  
	  
Dammens	  yta	  och	  volym	  bestämdes	  med	  printade	  satellitbilder	  
kompletterade	  med	  ett	  rutnät	  inritat	  med	  linjal	  och	  penna.	  Utifrån	  en	  
fastställd	  längd	  på	  en	  av	  reningsverkets	  bassänger	  delade	  rutnätet	  
upp	  motsvarande	  tiometerskvadrater.	  Med	  rutnätet	  över	  dammen	  
kunde	  vattenytan	  uppskattas	  med	  tillräckligt	  stor	  noggrannhet.	  	  	  
	  
	  
2.3	  Provtagning	  och	  experiment	  
	  
För	  att	  enklare	  genomföra	  provtagningar	  i	  dammen	  inlånades	  en	  
jolle	  som	  placerades	  nedströms	  efter	  vattenfallet	  vilket	  gav	  access	  
till	  dammarna	  2	  och	  3.	  

Figur	  2.	  	  
Krattning	  av	  bottensediment	  i	  damm	  3	  vid	  
experimentet	  den	  4	  april	  2016	  
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2.3.1	  Mätningar	  av	  syrehalt	  
	  
Mätningar	  av	  syrehalten	  genomfördes	  från	  båt	  den	  15	  mars.	  Båten	  
fick	  driva	  med	  vinden	  som	  låg	  på	  från	  syd-‐sydväst	  efter	  en	  fastslagen	  
rutt	  i	  damm	  3	  enligt	  figur	  3.	  Sträckan	  mättes	  av	  två	  gånger	  med	  olika	  
djup	  med	  mätutrustningen	  i	  båten	  och	  mätsensorn	  hängandes	  ner	  i	  
vattnet	  från	  fören.	  Fem	  avläsningar	  fördelades	  så	  gott	  det	  gick	  efter	  
sträckan.	  Första	  vändan	  hängde	  mätsensorn	  på	  0,5	  meters	  djup,	  
andra	  vändan	  på	  1,3	  meters	  djup.	  Samtidigt	  som	  syrehalten	  avlästes	  
registrerades	  också	  temperatur	  på	  det	  aktuella	  djupet.	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  3.	  Sträckan	  i	  blått	  utefter	  syrehalten	  uppmättes	  i	  damm	  3.	  

	  
2.3.2	  Mätningar	  av	  pH-‐värde	  
	  
Vattenprover	  samlades	  in	  från	  bottenskiktet	  utefter	  samma	  sträcka	  
som	  mätningarna	  för	  syrehalt	  (figur	  3.)	  med	  hjälp	  av	  en	  
hemmabyggd	  hävert.	  Fyra	  prover	  samlades	  in	  och	  pH-‐värde	  
fastställdes	  på	  reningsverkets	  egna	  labb.	  	  
Med	  hjälp	  av	  en	  längdskala	  på	  häverten	  lodades	  samtidigt	  dammens	  
för	  att	  göra	  en	  uppskattning	  och	  bestämning	  av	  medeldjupet.	  
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2.3.3	  Experiment	  bearbetning	  av	  bottensediment	   	  
	  
Ett	  experiment	  iscensattes	  den	  4:e	  april	  som	  gick	  ut	  på	  att	  simulera	  
födosökande	  vigg	  och	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  en	  rivning	  av	  bottnen	  
eventuellt	  kan	  påverka	  mätvärdena	  för	  fosfor.	  	  
	  
Provutrustning	  bestod	  av	  en	  GLS	  Sampler	  som	  applicerades	  i	  
vattenflödet	  cirka	  en	  meter	  in	  i	  utloppstrumman	  för	  dammen.	  Väl	  
applicerad	  inställd	  på	  att	  automatiskt	  pumpa	  upp	  20	  ml	  var	  5:e	  
minut.	  Första	  provomgången	  inleddes	  kl	  8:45	  och	  avslutades	  10:45.	  
Detta	  stickprov	  togs	  som	  referensvärde	  mot	  provomgång	  2.	  Därefter	  
inleddes	  krattningen.	  Bottnen	  i	  damm	  3	  krattades	  enligt	  ett	  schema	  
från	  båt	  under	  en	  och	  en	  halv	  timme,	  mellan	  kl	  11:00	  -‐12:30.	  Efter	  
krattningen	  genomfördes	  en	  andra	  provomgång	  på	  samma	  sätt	  och	  
med	  samma	  utrustning	  som	  i	  första	  provomgången	  fast	  denna	  gång	  
med	  start	  kl	  12:40	  och	  med	  avslut	  13:40.	  	  
	  
Analyserna	  på	  stickproven	  från	  krattningen	  utfördes	  med	  hjälp	  av	  
reningsverkets	  spektrometer,	  DR	  5000	  Hack	  Lange,	  och	  
analyserades	  på	  Tot-‐P,	  P(f)	  samt	  mängden	  COD	  (LCK	  114)	  och	  med	  
Hack	  Langes	  kyvetter	  och	  mg/liter.	  
	  
	  
2.4	  Fågelinventering	  
	  
Antalet	  fåglar	  i	  dammen	  var	  inte	  större	  än	  att	  det	  vid	  varje	  tillfälle	  
var	  möjligt	  att	  räkna	  samtliga	  fåglar	  efter	  art.	  Detta	  gav	  ett	  bra	  
underlag	  för	  kommande	  teorier,	  hypoteser	  eller	  simuleringar	  av	  
fosforläckaget	  som	  kunde	  tänkas	  bero	  på	  till	  exempel	  fågelsspillning.	  	  
Inventering	  av	  fågelbeståndet	  i	  dammen	  företogs	  vid	  åtta	  tillfällen	  
mellan	  19:e	  februari	  och	  14	  april	  2016.	  De	  första	  sex	  
inventeringarna	  genomfördes	  med	  fem	  dagars	  mellanrum	  och	  de	  
sista	  två	  med	  fjortondagarsintervall.	  Räkningen	  gjordes	  med	  hjälp	  av	  
kikare	  från	  6	  fasta	  utkikspunkter	  längs	  promenadstråket	  runt	  
dammen.	  Räkningen	  underlättades	  av	  att	  buskage	  och	  sly	  runt	  
dammen	  ännu	  inte	  hade	  några	  blad	  under	  den	  tidiga	  våren.	  Fåglarna	  
var	  orädda	  och	  simmade	  på	  sin	  höjd	  undan	  men	  blev	  aldrig	  
uppstötta	  till	  flykt.	  
För	  att	  underlätta	  räkningen	  delades	  dammen	  upp	  i	  tre	  sektioner,	  
damm	  1-‐3	  (Figur	  1.),	  som	  genomräknades	  och	  registrerades	  var	  för	  
sig	  vid	  varje	  inventeringstillfälle.	  	  
Fåglar	  som	  registrerades	  var:	  gräsand,	  vigg,	  kricka	  och	  sothöna.	  
Andra	  fåglar	  som	  knipa,	  rörhöna	  samt	  en	  oidentifierad	  liten	  dopping	  
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var	  alltför	  få	  eller	  tillfälliga	  och	  valdes	  bort	  efter	  3:e	  inventeringen.	  
Vitfågel	  som	  mås	  och	  trut	  utelämnades	  också.	  	  

	  
	  
2.5	  Sammanställning	  av	  mätvärden	  
	  
Reningsverket	  utför	  kontinuerligt	  provtagning	  av	  olika	  parametrar	  
såsom:	  suspenderat	  material,	  COD	  (Chemical	  Oxygen	  Demand),	  
kväve	  (ammonium	  och	  nitrat)	  och	  fosfor	  uttryckta	  i	  milligram	  per	  
liter	  (mg/l).	  Även	  flödet	  på	  avloppsvattnet	  genom	  anläggningen	  
registreras	  och	  mäts	  med	  kubikmeter	  per	  dygn	  (m3/d).	  	  
	  
Provtagningarna	  vid	  den	  så	  kallade	  utgående	  flotation,	  flödet	  in	  i	  
dammen,	  utförs	  flera	  gånger	  i	  timmen	  för	  att	  rätt	  dosera	  
fällningskemikalier	  i	  flotationssteget.	  	  
Mätningarna	  vid	  utloppet	  av	  dammen,	  genomförs	  två	  gånger	  i	  
veckan,	  en	  mätning	  mitt	  i	  veckan	  samt	  en	  helgmätning.	  	  
Mätningen	  mitt	  i	  veckan	  utförs	  under	  onsdagar	  mellan	  kl.	  00.00-‐
24.00	  och	  ger	  ett	  dygnsmedelvärde.	  Helgmätningen	  är	  ett	  
medelvärde	  över	  3	  dygn,	  från	  kl.	  00.00	  på	  fredagar	  till	  kl.	  24.00	  på	  
söndagar.	  	  
Under	  en	  mätperiod	  avskiljs	  regelbundet	  en	  fastställd	  mängd	  vätska,	  
vanligtvis	  10	  centiliter,	  ut	  från	  processvattnet	  till	  en	  provbehållare.	  
Detta	  sker	  flödesproportionellt	  men	  under	  vanligtvis	  normala	  flöden	  
ungefär	  var	  10:e	  minut.	  Vätskan	  i	  kärlet	  skickas	  därefter	  till	  analys.	  
	  
Standardvärden	  för	  fosfor	  på	  reningsverkets	  mätningar	  är	  dels	  ett	  
totalfosforvärde	  (Tot-‐P)	  samt	  fosfor	  löst	  i	  vatten	  (P(f)).	  	  
Utifrån	  dessa	  parametrar	  har	  för	  detta	  arbete	  andelen	  
partikelbunden	  fosfor	  (P(p))	  fastställts	  som	  en	  tredje	  parameter	  så	  
att:	  
	  

Tot-‐P	  =	  P(f)	  +	  P(p)	  
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2.6	  Dammens	  massbalans	  och	  flöde	  
	  
För	  analys	  av	  fosforvärden	  har	  massbalansen	  i	  dammen	  varit	  en	  
viktig	  aspekt	  i	  jakten	  på	  fosforsläpp.	  Denna	  har	  erhållits	  genom	  att	  ta	  
mätvärdena	  från	  utloppet	  av	  dammen	  som	  subtraherats	  med	  
mätvärdena	  från	  inloppet	  till	  dammen.	  Ett	  positivt	  tal	  av	  Tot-‐P,	  P(f)	  
eller	  P(p)	  innebär	  att	  dammen	  släpper	  fosfor	  i	  någon	  av	  formerna.	  
En	  negativ	  siffra	  innebär	  att	  dammen	  ackumulerar	  fosfor.	  
	  
Exempel:	  stickprovskontrollen	  som	  genomfördes	  under	  onsdagen	  
den	  27	  januari	  2016	  gav:	  	  
	  

Tot-‐P=	  0,097	  mg/l	  	  
P(f)=	  –0,015	  mg/l	  	  	  
P(p)=	  0,112	  mg/l	  

	  
Totalt	  sett	  denna	  dag	  hade	  dammen	  alltså	  släppt	  fosfor	  men	  
ackumulerat	  andelen	  P(f)	  samt	  släppt	  P(p).	  
	  
På	  reningsverket	  fastställs	  som	  regel	  gränsvärden	  i	  halter	  per	  
volymenhet	  renat	  avloppsvatten.	  Mängden	  renat	  avloppsvatten	  mäts	  
vid	  inloppet	  till	  dammen.	  	  
Förutsättningarna	  för	  denna	  mätmetod	  av	  massbalansen	  är	  att	  flödet	  
genom	  dammen	  är	  relativt	  konstant	  och	  utslaget	  på	  en	  dag	  och	  med	  
tanke	  på	  den	  korta	  genomloppstiden,	  omkring	  12	  timmar	  så	  rinner	  
ungefär	  lika	  mycket	  ut	  som	  in	  i	  dammen	  varför	  parametrarna:	  Tot-‐P,	  
P(f)	  och	  P(p)	  är	  tillämpliga	  för	  att	  analysera	  fosforns	  cykler	  och	  
omlopp	  i	  polerdammen.	  	  
	  
De	  olika	  parametrarna	  för	  fosfor	  har	  jämförts	  sinsemellan	  över	  tid	  
för	  att	  finna	  olika	  tendenser.	  Jämförelser	  har	  sedan	  gjorts	  med	  
dygnsmedelvärden	  för	  nederbörd	  och	  lufttemperatur	  (SMHI).	  
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2.7	  Nyckeltal	  för	  fosfor	  i	  spillning	  
	  
Framräkning	  av	  ett	  nyckeltal	  för	  mängden	  fosfor	  som	  en	  vigg	  släpper	  
ifrån	  sig	  under	  ett	  dygn	  har	  tagits	  fram	  med	  hjälp	  av	  den	  tabell	  som	  
Scherer	  et	  al.	  (1995)	  sammanställt	  över	  olika	  sjöfågels	  vikt	  och	  dess	  
spillning	  (torrvikt).	  Andelen	  fosfor	  i	  vattenfågel	  är	  hämtad	  från	  
Henrik	  Lerners	  (2006)	  ”Gässens	  påverkan	  genom	  tillförsel	  av	  fosfor	  
på	  sjöarna	  i	  området	  Kristianstad-‐Bromölla	  ”	  
	  
	  
2.8	  Litteratursök	  och	  databaser	  
	  
Litteraturstudier	  har	  skett	  kontinuerligt	  för	  att	  hitta	  jämförande	  
omständigheter	  som	  vid	  den	  aktuella	  polerdammen	  och	  reningsverk.	  
	  
Sökningar	  efter	  litteratur	  har	  i	  första	  hand	  skett	  på	  databaser	  som	  
Web	  of	  Science	  och	  på	  de	  databaser	  som	  Högskolebiblioteket	  
tillhandahåller.	  
	  
Antalet	  träffar	  på	  sökningar	  om	  fosforsläpp	  och	  framför	  allt	  vigg	  var	  
få	  därför	  har	  sökningar	  på	  ämnet	  också	  gjort	  med	  hjälp	  av	  Google	  
Scholar.	  Resultaten	  från	  dessa	  sökningar	  har	  granskats	  mer	  kritiskt	  
som	  författarnas	  bakgrund	  och	  referenslitteratur.	  Eftersom	  ämnet	  
inte	  är	  jämförelsevis	  kontroversiellt	  har	  bedömningen	  gjorts	  att	  
litteraturen	  funnen	  på	  detta	  sätt	  i	  de	  flesta	  fall	  kvalat	  in	  på	  ett	  
tillfredställande	  trovärdigt	  sätt.	  
	  
Två	  böcker	  har	  fungerat	  som	  nyckellitteratur	  till	  detta	  arbete:	  
Joep	  J	  De	  Leeuw’s:	  Food	  intake	  rates	  and	  habitat	  segregation	  of	  
Tufted	  Duck	  Aythya	  fuligula	  and	  Scaup	  Aythya	  marila	  exploiting	  
Zebra	  Mussels	  Dreissena	  polymorpha.	  Ardea	  87:	  15-‐31	  från	  1999	  	  
och	  artiklar	  från	  Våtmarksboken	  från	  2002	  och	  speciellt	  Lars	  
Leonardson	  artikel:	  Hur	  avskiljer	  våtmarker	  kväve	  och	  fosfor?	  
Sökord	  som	  använts	  är:	  Tufted	  Duck,	  bioturbation,	  phosphor	  release,	  
treatment	  plant,	  polishing	  pond,	  sediment,	  vigg,	  fosforsläpp,	  
reningsverk,	  polerdamm,	  sediment,	  resuspension	  
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2.9	  Statistik	  och	  databehandling	  
	  
Statistiska	  analyser	  är	  begränsade	  till	  korrelationer	  av	  olika	  
mätvärdesserier.	  Dessa	  har	  genomförts	  med	  hjälp	  av	  Excel:s	  
mätvärdesverktyg	  för	  korrelationer	  (KORREL).	  
	  
Mätvärdena	  för	  dagstemperaturer	  i	  Halmstad	  (lat;lon:	  
56.6737;12.9242)	  är	  nedladdade	  från	  ”SMHI	  Öppna	  data”	  under	  
SMHI:s	  hemsida.	  Datan	  har	  sedan	  redigerats	  och	  förts	  över	  till	  
excelfil	  för	  att	  möjliggöra	  korrelationer	  med	  annan	  mätdata.	  
	  
	  
2.10	  Övrigt	  
	  
Alla	  kemiska	  analyser	  har	  utförts	  i	  reningsverkets	  regi	  eller	  i	  deras	  
egna	  laboratorier.	  Personal	  och	  anläggningschefer	  har	  intervjuats	  för	  
att	  bringa	  klarhet	  i	  olika	  mätvärden	  och	  för	  att	  rätt	  förstå	  vissa	  
omständigheter	  i	  driftsverksamheten.	  
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3.	  Resultat	  	  
	  
	  
3.1	  Testning	  av	  hypotesen	  att	  fosforläckage	  kommer	  från	  
övervintrande	  fågel	  
	  
En	  inledande	  hypotes	  var	  att	  fosforsläppen	  i	  dammen	  orsakades	  av	  
övervintrande	  fågel	  i	  dammen	  och	  dess	  tillskott	  av	  fosfor	  från	  spillning.	  	  
	  
Mängden	  fosfor	  som	  släppte	  från	  dammen	  den	  13	  januari	  2016,	  en	  dag	  då	  
gränsvärdena	  för	  fosfor	  överskreds	  ordentligt,	  jämfördes	  mot	  en	  väl	  tilltagen	  
uppskattning	  av	  fågel	  i	  dammen	  och	  den	  fosfor	  de	  via	  sin	  spillning	  teoretiskt	  
skulle	  kunna	  tillföra	  under	  samma	  dag.	  	  
	  
Den	  13	  januari	  2016	  var	  nettoutsläppet	  av	  partikelbunden	  fosfor	  P(p)	  från	  
dammen	  6,3	  kg.	  
	  
Det	  maximala	  antalet	  fågel	  i	  dammen	  räknades	  in	  vid	  det	  första	  
inventeringstillfället	  drygt	  en	  månad	  senare	  den	  19	  februari.	  De	  tillförde	  
spillning	  enligt	  tabell	  1.	  
	  
Tabell	  1.	  Mängden	  spillning	  som	  fåglarna	  producerade	  den	  19	  februari	  2016.	  Fåglarna	  
föremål	  för	  inventering	  producerade	  sammanlagt	  denna	  dag	  6,4	  kilo	  spillning	  mätt	  i	  
torrvikt	  varav	  30-‐90	  gram	  bestod	  av	  fosfor.	  
	   antal	   Spillning	  kg	  (torrvikt)	  
Gräsand	   89	   2,4	  
Vigg	   208	   3,7	  
Kricka	   12	   0,1	  
sothöna	   14	   0,2	  
	  
Fosforhalterna	  i	  fågelträck	  varierar	  beroende	  på	  vilken	  föda	  de	  intagit	  men	  för	  
gås	  och	  andfågel	  ligger	  halterna	  av	  fosfor,	  baserat	  på	  spillningens	  torrvikt,	  
mellan	  0,5	  och	  1,5	  %	  (Manny	  1994)(Lerner	  2006).	  
	  
Om	  man	  gör	  den	  troligtvis	  starkt	  överdrivna	  uppskattningen	  att	  det	  i	  dammen	  
den	  13	  januari	  var	  tre	  gånger	  så	  mycket	  fågel	  jämfört	  med	  beståndet	  den	  19	  
februari	  skulle	  hypotetiskt	  fosfortillskottet	  bli	  knappt	  3	  hekto.	  
Fosforsläppet	  den	  13	  januari	  2016	  var	  alltså	  21	  gånger	  högre	  än	  vad	  en	  orimlig	  
hög	  uppskattning	  av	  fågel	  skulle	  ha	  kunnat	  orsaka.	  Slutsatsen	  är	  att	  släppet	  av	  
fosfor	  i	  dammen	  endast	  på	  marginalen	  orsakas	  av	  spillning	  från	  övervintrande	  
sjöfågel.	  	  
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3.2	  Korrelation	  mellan	  dagstemperatur	  och	  fosforsläpp	  
	  
Under	  vissa	  delar	  av	  vinterhalvåret	  finns	  det	  ett	  samband	  mellan	  
genomsnittlig	  dygnstemperatur	  och	  fosforsläpp	  i	  dammen.	  Speciellt	  markant	  
är	  sambandet	  mellan	  fosfor	  i	  partikelform	  P(p)	  och	  dygnstemperatur.	  
För	  39	  mättillfällen	  av	  fosfor	  (onsdags	  och	  helgmätningarna)	  under	  perioden	  8	  
januari	  –	  27	  maj	  2016	  var	  korrelationskoefficienten	  mellan	  P(p)	  och	  
dygnstemperatur	  =	  -‐0,69	  
	  
Vid	  närmare	  analyser	  av	  graferna	  för	  partikelbunden	  fosfor	  och	  
dygnstemperaturer(figur	  2.)	  ser	  man	  att	  det	  vid	  de	  inledande	  köldknäpparna	  
omkring	  19	  november,	  10	  december,	  5	  januari	  samt	  15	  januari	  svarar	  med	  
fosforsläpp	  med	  en	  förskjutning	  av	  några	  dagar.	  Detta	  indikerar	  att	  släppet	  av	  
P(p)	  är	  en	  konsekvens	  av	  dagstemperaturen.	  
Slutsatsen	  av	  detta	  är	  att	  det	  finns	  ett	  relativt	  gott	  samband	  mellan	  P(p)	  och	  
låga	  dygnstemperaturer	  under	  vinterhalvåret.	  
	  

Figur	  4.	  Jämförelse	  mellan	  genomsnittlig	  dygnstemperatur	  och	  fosforsläpp	  i	  dammen	  oktober	  2015	  –	  
maj	  2016.	  
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3.3	  Fördelningen	  av	  antal	  vigg	  i	  dammen	  
	  
	  
	  

	  
	  

Figur	  9.	  Antalet	  vigg	  i	  polerdammen	  under	  perioden	  19	  februari	  –	  13	  april	  2016	  fördelat	  på	  i	  
vilken	  del	  av	  dammen	  du	  uppehöll	  sig:	  damm	  1,	  2	  eller	  3.	  

	  
	  
Med	  något	  undantag	  så	  räknades	  flest	  vigg	  in	  i	  damm	  1	  under	  
inventeringarna.	  Kanske	  för	  att	  vattnet	  helt	  enkelt	  rimligtvis	  är	  
varmast	  i	  damm	  1	  under	  de	  kalla	  vinterdagarna.	  Men	  cirka	  en	  
sjättedel	  av	  viggen	  höll	  till	  borta	  i	  damm	  3	  närmast	  utloppet.	  Vid	  den	  
första	  inventeringen	  19	  februari	  räknades	  det	  största	  antalet	  vigg	  in,	  
totalt	  208,	  varav	  36	  uppehöll	  sig	  i	  damm	  3	  tillsammans	  med	  fyra	  
sothönor.	  

	  
	  
	  



	   21	  

3.4	  Korrelation	  mellan	  temperatur	  och	  antalet	  vigg	  
	  
Allteftersom	  dygnstemperaturen	  steg	  under	  vårvintern	  minskade	  antalet	  vigg	  i	  
dammen.	  	  
För	  de	  åtta	  inventeringstillfällena	  av	  vigg	  mellan	  19	  februari	  och	  14	  april	  fanns	  
det	  mot	  dygnstemperaturen	  för	  inventeringsdagen	  en	  negativ	  
korrelationskoefficient	  på	  -‐0,828.	  Antalet	  vigg	  per	  inventeringstillfälle	  ställd	  
mot	  snittemperatur	  för	  de	  tre	  föregående	  dagarna	  dygnstemperatur	  var	  
korrelationskoefficienten	  =	  -‐0,846.	  Utifrån	  figur	  5	  stannar	  minskningen	  av	  vigg	  
upp	  något	  efter	  att	  dygnstemperaturen	  åter	  blivit	  kyligare	  den	  29	  februari.	  
Samma	  tendens	  finns	  efter	  den	  10	  mars.	  
	  
	  

	  
Figur	  5.	  Två	  varianter	  på	  kurvor	  för	  dagstemperatur,	  röd	  kurva	  plottad	  efter	  
dygnstemperaturen	  för	  den	  aktuella	  mätdagen,	  grön	  kurva	  plottad	  efter	  
medeltemperaturen	  för	  aktuella	  mätdagen	  och	  de	  två	  föregående	  dagarna.	  	  
Blå	  kurva	  antal	  vigg	  som	  tenderar	  att	  ”knicka”	  lite	  efter	  hur	  temperaturen	  stiger	  under	  
mätperioden	  19	  februari	  –	  14	  april	  2006.	  
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3.5	  Experimentellt	  försök	  att	  simulera	  bioturbation	  av	  vigg	  
genom	  bottenkrattning	  
	  
Syftet	  med	  experimentet	  den	  4	  april	  var	  att	  klarlägga	  om	  och	  i	  vilken	  mån	  det	  
gick	  att	  påverka	  mätvärdena	  för	  fosfor	  genom	  mekaniskt	  påverkan	  av	  
bottensedimentet	  i	  damm	  3.	  
	  
Tabell	  2.	  Halterna	  av	  fosfor,	  milligram	  per	  liter,	  uppmätta	  vid	  utloppet	  till	  
polerdammen	  den	  5	  april	  2016	  fördelat	  på	  totalfosfor	  (Total	  P),	  partikelbunden	  fosfor	  
(P(p))	  och	  fosfor	  i	  lösning	  (P(f)).	  
	   Total	  P	  (mg/l)	   P(p)	  (mg/l)	   P(f)	  (mg/l)	  
Före	  krattning	   0,206	   0,059	   0,147	  
Efter	  krattning	   0,543	   0,376	   0,167	  
	  
Resultatet	  var	  att	  mätvärdena	  kunde	  påverkas	  genom	  experimentell	  
bioturbation.	  För	  andelen	  P(p)	  var	  det	  en	  sexfaldig	  ökning.	  För	  P(f)	  var	  
ökningen	  12	  %,	  i	  jämförelse	  med	  andelen	  P(p).	  En	  marginell	  ökning	  för	  P(f)	  
alltså	  i	  jämförelse	  med	  P(p)	  (tabell	  2.).	  Resultatet	  från	  experimentet	  var	  att	  en	  
hög	  eller	  högre	  andel	  av	  P(p)	  indikerar	  att	  en	  mekanisk	  störning	  av	  
bottensediment	  eller	  omvänt,	  en	  bioturbation	  av	  bottenssediment	  orsakar	  
högre	  värden	  av	  P(p),	  i	  varje	  fall	  under	  vinterhalvåret.	  
	  
	  
3.6	  Analys	  av	  reningsverkets	  egna	  mätdata	  
	  
Under	  2015	  var	  inflödet	  av	  fosfor	  nästan	  lika	  stort	  som	  utflödet	  i	  dammen,	  
2983	  kg	  respektive	  3014	  kg.	  Dammen	  släppte	  alltså	  fosfor	  (31	  kg)	  vilket	  visar	  
att	  dammen,	  i	  princip,	  inte	  längre	  fungerar	  som	  en	  fosforfälla	  sett	  över	  året	  
(figur	  6.).	  
	  
Däremot	  finns	  det	  en	  årsvariation	  hur	  dammen	  ackumulerar	  respektive	  
släpper	  fosfor.	  Utifrån	  analyserna	  under	  perioden	  januari	  2015	  till	  juli	  2016	  
tenderar	  dammen	  att	  släppa	  fosfor	  under	  perioderna	  jan-‐mars	  samt	  juli-‐okt.	  
En	  tydlig	  ackumulering	  av	  fosfor	  var	  under	  perioden	  april	  och	  månadsskiftet	  
juni-‐juli	  2016	  (Figur	  6.)	  Tydligast	  tendens	  för	  denna	  årsvariation	  gällde	  
framförallt	  partikelbunden	  fosfor	  (P(p)).	  
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3.6.1	  Dammens	  vattentemperatur	  över	  året	  och	  
fosforsläpp	  
	  
De	  högsta	  temperaturerna	  för	  inloppsvattnet	  inträffar	  under	  juli–augusti	  då	  
mätvärdena	  för	  vattentemperaturen	  hamnar	  mellan	  18–20	  grader.	  Intressant	  
är	  att	  topparna	  av	  fosforsläpp	  sker	  under	  januari–februari,	  när	  dammen	  är	  
som	  kallast	  respektive	  under	  juli–augusti	  när	  dammen	  i	  regel	  är	  som	  varmast	  
(figur	  8.)	  
	  

	  
	  

Figur	  7.	  Dammen	  temperatur	  för	  2014	  uppmätt	  vid	  dammens	  inlopp	  (utgående	  flotation).	  
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4.	  Diskussion	  
	  
4.1	  Sedimentation	  av	  fosforpartiklar	  i	  polerdammen	  
	  
Det	  sista	  momentet	  innan	  det	  renade	  vattnet	  går	  in	  i	  polerdammen	  är	  
flotationen	  vars	  utlopp	  är	  kopplat	  direkt	  till	  dammens	  inlopp.	  I	  flotationen	  
tillsätts	  kemikalier	  (aluminiumklorid)	  som	  går	  i	  förening	  med	  fosfor	  i	  lösning	  
och	  fälls	  ut	  till	  partiklar.	  Dessa	  partiklar	  förmås	  därefter	  att	  sedimentera	  eller	  
skummas	  upp	  i	  flotationsbassänger	  varvid	  de	  avlägsnas	  (Västra	  Stranden	  
avloppsreningsverk	  2015).	  De	  olika	  reningsstegen	  på	  reningsverket,	  inklusive	  
flotationen	  fångar	  dagligen	  in	  nästan	  200	  kilo	  fosfor	  innan	  det	  renade	  
avloppsvattnet	  går	  ut	  i	  polerdammen(Lars-‐Gunnar	  Johansson	  2017).	  Det	  är	  
oundvikligt	  att	  en	  liten	  rest	  av	  fosfor,	  i	  lösning	  eller	  i	  partikelform	  inte	  fångas	  
upp	  i	  de	  olika	  reningsstegen	  på	  anläggningen	  och	  som	  följer	  med	  ut	  i	  
polerdammen.	  Det	  handlar	  om	  i	  storleksordningen	  9	  kilo	  fosfor	  om	  dagen	  
varav	  omkring	  knappt	  en	  tredjedel,	  3-‐4	  kilo,	  är	  i	  partikelform.	  Det	  betyder	  att	  
reningsverket	  på	  Västra	  Stranden	  reducerar	  fosforn	  i	  avloppsvattnet	  med	  mer	  
än	  95	  procent	  (Västra	  Strandens	  internkontroll	  2014	  -‐	  juni	  2016).	  Allt	  
eftersom	  det	  renade	  avloppsvattnet	  hastighet	  avtar	  och	  bromsas	  upp	  när	  det	  
flödar	  ut	  i	  polerdammen	  börjar	  fosforn	  bundet	  till	  partiklar	  att	  sjunka	  till	  
botten	  (Lagerqvist	  2004).	  Merparten	  av	  partiklar	  sedimenterar	  förmodligen	  i	  
närområdet	  kring	  dammens	  inlopp.	  Just	  i	  denna	  area	  vid	  inloppet	  (figur	  1.)	  är	  
dammens	  botten	  hårdgjord	  med	  betong	  för	  att	  möjliggöra	  bortforsling	  av	  
sediment	  och	  slam	  med	  hjälp	  av	  lastmaskin(Lars-‐Gunnar	  Johansson	  
2017)(Lasse	  Ohlson	  2017).	  	  
	  
	  
4.1.1	  Sedimentationen	  i	  dammen	  -‐	  en	  hypotes	  
	  
Om	  man	  tar	  fasta	  på	  att	  tyngre	  partiklar	  i	  det	  renade	  avloppsvattnet	  
sedimenterar	  i	  närområdet	  till	  dammens	  inlopp	  är	  det	  också	  rimligt	  att	  anta	  
att	  partiklar	  sedimenterar	  efter	  storlek	  och	  vikt	  i	  den	  avlånga	  dammen	  allt	  
efter	  avståndet	  från	  inloppet	  ökar	  enligt	  figur	  7.	  Vidare	  är	  det	  rimligt	  att	  anta	  
att	  partiklar	  som	  inte	  sedimenterat	  innan	  de	  passerar	  vattenfallet	  
sedimenterar	  först	  när	  de	  tillryggalagt	  ungefär	  samma	  sträcka	  som	  mellan	  
dammens	  inlopp	  och	  vattenfallet.	  Denna	  hypotes	  bygger	  på	  att	  inte	  andra	  
störningar	  inträffar	  som	  kan	  frigöra	  partiklar	  i	  bottensedimentet.	  
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Figur	  8.	  	  En	  trolig	  hypotes	  över	  hur	  partiklar	  sedimenterar	  i	  polerdammen.	  Närmast	  inloppet	  
sedimenterar	  de	  tyngsta	  partiklarna(de	  blå	  och	  gröna	  zonerna),	  närmast	  utloppet	  de	  minsta	  och	  
lättaste(de	  gula,	  röda	  och	  lila	  zonerna).	  Än	  finare	  partiklar	  sedimenterar	  aldrig	  utan	  följer	  med	  ut	  
till	  recipient.	  	  
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4.1.2	  Fosforns	  cirkulation	  och	  omlopp	  i	  dammen	  
	  
För	  retention	  av	  kväve	  finns	  praktiskt	  tillämpbara	  metoder	  att	  genom	  en	  
denitrifikationsprocess	  omvandla	  nitrat	  till	  kvävgas.	  För	  fosfor	  finns	  ingen	  
motsvarande	  process	  eftersom	  fosfor	  inte	  har	  någon	  gasfas	  i	  de	  metrologiska	  
temperaturintervallen	  (Leonardson	  2002).	  Det	  innebär	  att	  det	  finns	  två	  
alternativ	  för	  den	  fosfor	  som	  tillförs	  dammen	  via	  det	  renade	  avloppsvattnet:	  	  
	  

-‐ någon	  form	  av	  fastläggning	  i	  dammens	  bottensediment	  	  	  
-‐ efter	  en	  kortare	  eller	  längre	  tid	  i	  dammen	  vidare	  ut	  till	  recipient	  
	  

Fastläggning	  av	  fosfor	  kan	  ske	  när	  framför	  allt	  fosfatjoner	  binder	  till	  
metalljoner,	  i	  polerdammens	  fall	  troligtvis	  med	  aluminiumjoner	  som	  genom	  
kollodation	  bildar	  fasta	  partiklar	  som	  sjunker	  ner	  till	  bottensedimentet.	  Detta	  
förutsätter	  att	  partiklarna	  är	  tunga	  nog	  och	  vattnet	  bromsar	  upp	  tillräckligt.	  	  
Fastläggningen	  i	  bottensedimentet	  kan	  också	  ske	  genom	  att	  fosforn	  upptas	  av	  
växtlighet	  och	  via	  dess	  rötter	  ”växer”	  ner	  i	  rötterna	  så	  långt	  ner	  de	  når	  
(Leonardson	  2002).	  
	  
Vid	  experimentet	  med	  bottenkrattning	  den	  4:e	  april	  noterades	  det	  att	  
växtligheten	  på	  dammens	  botten	  var	  ringa.	  Vid	  experimentet	  var	  det	  endast	  
enstaka	  kvistar	  och	  mindre	  grenar	  som	  fastnade	  i	  krattan	  och	  knappt	  några	  
växter.	  Däremot	  inramas	  dammens	  vattenyta	  av	  en	  cirka	  två	  meter	  bred	  
relativt	  artfattig	  kantzon	  mestadels	  bestående	  av	  vass	  eller	  vassväxter.	  Den	  del	  
av	  kantzonen	  med	  potential	  att	  direkt	  uppta	  fosfor	  i	  dammen	  cirka	  2000-‐3000	  
m2	  men	  dammens	  avlånga	  utformning	  gör	  det	  väldigt	  troligt	  att	  
kanalbildningar	  bildas,	  det	  vill	  säga	  att	  dammen	  har	  en	  strömfåra	  där	  det	  
huvudsakliga	  flödet	  genom	  dammen	  sker	  vilket	  betyder	  att	  flödet	  genom	  
kantzonerna	  och	  därmed	  uppfång	  av	  fosfor	  via	  växtlighet	  är	  lågt	  (Lagerkvist	  
2004).	  	  	  
	  
	  
4.1.3	  Polerdammen,	  fosforfälla	  eller	  fosforkälla?	  
	  
Under	  2015	  släppte	  dammen	  enligt	  mätvärdena	  alltså	  31	  kg	  fosfor.	  Det	  är	  inte	  
ovanligt	  att	  långvarig	  exponering	  av	  fosfor	  så	  småningom	  förvandlar	  en	  tänkt	  
fosforfälla	  till	  en	  fosforkälla.	  (Leonardson	  2002)(Lars	  Ohlson	  2017).	  I	  en	  
nyanlagd	  damm	  finns	  det	  joner	  och	  mineraler	  som	  binder	  fosfor	  olika	  hårt.	  Vid	  
långvarig	  exponering	  av	  fosforjoner	  blir	  till	  sist	  denna	  kapacitet	  mättad.	  Om	  
dammens	  tillflöden	  ställs	  om	  till	  normalt	  mer	  fosforfattigt	  vatten	  börjar	  
sedimenten	  släppa	  ifrån	  sig	  löst	  bundna	  fosforjoner	  istället.	  Detta	  läckage	  kan	  
försiggå	  under	  lång	  tid	  (Leonardson	  2002).	  Utifrån	  det	  kan	  man	  förmoda	  att	  
dammens	  kapacitet	  att	  fånga	  fosfor	  numera	  är	  mycket	  låg	  jämfört	  med	  när	  
dammen	  var	  nyanlagd	  1992.	  
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Sett	  under	  årsbasis	  så	  är	  31	  kilo	  det	  samma	  som	  att	  dammen	  varken	  släpper	  
eller	  ackumulerar	  någon	  fosfor.	  Däremot	  visar	  mätvärdena	  att	  dammen	  
ackumulerar	  respektive	  släpper	  fosfor	  under	  vissa	  specifika	  perioder	  under	  
året	  (figur	  6.).	  	  
	  
En	  inledande	  trend	  på	  året	  är	  att	  dammen	  släpper	  fosfor	  under	  perioden	  
januari	  –	  februari.	  Denna	  trend	  var	  väldigt	  tydlig	  under	  januari-‐februari	  2016	  
som	  detta	  år	  hade	  en	  period	  av	  fosforsläpp	  som	  även	  innefattade	  större	  delen	  
av	  mars	  månad.	  Signifikant	  är	  att	  släppet	  av	  fosfor	  i	  dammen	  är	  som	  störst	  
under	  början	  av	  perioden	  i	  januari	  för	  att	  sedan	  under	  februari	  och	  mars	  
släppa	  allt	  mindre	  fosfor	  (figur	  6.).	  Därefter	  går	  dammen	  in	  i	  en	  period,	  från	  
mars	  månad	  fram	  till	  månadsskiftet	  juni/juli,	  där	  den	  ackumulerar	  fosfor	  i	  allt	  
högre	  grad.	  Tendensen	  att	  först	  släppa	  fosfor	  för	  att	  sedan	  i	  allt	  högre	  grad	  
ackumulera	  fosfor	  under	  denna	  period	  januari-‐juni	  var	  speciellt	  markant	  
under	  2016.	  
	  
Exempel	  från	  andra	  våtmarker	  (Magle	  våtmark)	  visar	  att	  ackumuleringen	  av	  
fosfor	  är	  som	  störst	  under	  vinterhalvåret,	  alltså	  tvärtemot	  i	  fallet	  
polerdammen	  i	  Halmstad,	  medan	  sommarmånaderna	  framför	  allt	  perioden	  juli	  
och	  fram	  till	  oktober,	  visar	  på	  ett	  lågt	  fosforupptag,	  ungefär	  som	  för	  dammen	  i	  
Halmstad,	  och	  till	  och	  med	  ett	  visst	  läckage	  av	  fosfor	  under	  juli	  månad	  (Nilsson	  
2015).	  
	  
Under	  perioden	  juli	  till	  slutet	  av	  november	  2015	  var	  det	  månadsskiftet	  
juni/juli,	  initialt	  en	  period	  med	  högt	  läckage	  av	  fosfor	  från	  dammen.	  Detta	  
läckage	  planade	  ut	  och	  blev	  allt	  mindre	  fram	  till	  september	  för	  att	  så	  
småningom,	  från	  september	  till	  november,	  skifta	  över	  till	  en	  allt	  högre	  
ackumulering	  av	  fosfor.	  
	  
	  
4.2	  Dammens	  temperatur	  över	  året	  
	  
Vattnets	  temperatur	  registreras	  dagligen	  vid	  flotationens	  utlopp,	  samma	  som	  
dammens	  inlopp.	  Beroende	  på	  dagstemperaturerna	  kyls	  eller	  uppvärms	  
vattnet	  sedan	  under	  uppehållstiden	  i	  dammen	  men	  även	  under	  den	  starkaste	  
kyla,	  då	  det	  inkommande	  vattnet	  fluktuerar	  mellan	  11	  –	  13	  grader	  blir	  vattnet	  i	  
dammen	  aldrig	  kallare	  än	  8	  grader	  (Lars-‐Gunnar	  Johansson	  2017).	  Dammen	  är	  
alltså	  isfri	  året	  om	  även	  vid	  de	  lägsta	  temperaturerna	  under	  januari–februari.	  
Ingen	  värme	  tillförs	  under	  vintern	  för	  att	  hålla	  igång	  de	  mikrobakteriella	  
reningsstegen.	  
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4.3	  Fåglarnas	  beteendevanor	  i	  dammen	  
	  
Vid	  inventeringen	  och	  skattning	  av	  fågel	  som	  påbörjades	  den	  19	  
februari	  2016	  stod	  det	  snart	  klart	  att	  det	  fanns	  en	  viss	  ordning	  i	  de	  
dagliga	  rutinerna	  bland	  de	  övervintrande	  fåglarna	  i	  polerdammen.	  
Gräsänderna	  uppehöll	  sig	  i	  vattnet,	  gärna	  i	  nära	  anslutning	  till	  
strandbrinken	  men	  ofta	  också	  vilande	  på	  branterna	  ner	  till	  vattnet.	  
Detta	  gällde	  också	  för	  krickan.	  Allt	  efter	  att	  våren	  inträdde	  och	  värmen	  
steg	  blev	  aktiviteterna	  i	  dammen	  mer	  frekvent	  men	  för	  de	  båda	  var	  
uppehållet	  i	  kantzonerna	  typiskt.	  
	  
För	  viggen	  var	  förhållandena	  omvänt.	  De	  uppehöll	  sig	  så	  gott	  som	  aldrig	  
uppe	  på	  land,	  alltid	  ute	  i	  vattnet	  och	  vid	  ett	  första	  intryck	  guppandes	  
omkring	  tämligen	  godmodigt	  även	  i	  snålblåst.	  
Inventeringen	  företogs	  bland	  annat	  med	  hjälp	  av	  kikare.	  Antalet	  
gräsänderna	  gick	  tämligen	  snabbt	  att	  räkna	  in	  vid	  skattningstillfällena.	  
Räkningen	  av	  vigg	  kunde	  vara	  knepigare.	  Vid	  en	  kontrollräkning	  kunde	  
ett	  antal,	  kanske	  ett	  trettiotal	  vigg	  ibland	  slå	  på	  två,	  tre	  individer.	  Vid	  
noggrannare	  observation	  blev	  det	  uppenbart	  att	  ett	  antal	  av	  dem	  lite	  
omärkligt	  dök	  ner	  och	  upp	  i	  vattnet.	  Väl	  medveten	  om	  detta	  gick	  det	  
lättare	  att	  konstatera	  antalet.	  
	  
	  
4.3.1	  Viggen	  i	  polerdammen	  	  
	  
Vid	  en	  landsomfattande	  inventering	  2015	  noterades	  cirka	  182000	  
viggar	  utefter	  den	  svenska	  kusten.	  Även	  om	  detta	  var	  cirka	  40000	  färre	  
viggar	  än	  förra	  räkningen	  2004	  är	  viggen	  ändå	  den	  vanligaste	  
fågelarten	  i	  inre	  svenska	  farvattnen(Nilsson	  &	  Haas	  2015).	  
	  
Omständigheter	  och	  levnadsvanor	  för	  vigg	  har	  ändrat	  sig	  de	  senaste	  
femtio	  åren.	  Mycket	  av	  vad	  som	  skrivits	  om	  vigg,	  speciellt	  flytt	  och	  
häckningsvanor	  har	  förändrats	  tämligen	  markant	  för	  svenska	  
förhållanden.	  I	  polerdammen	  har	  till	  exempel	  under	  senare	  år	  häckning	  
eller	  häckningsförsök	  av	  vigg	  noterats	  vilket	  är	  en	  stor	  förändring	  
jämfört	  med	  70-‐talet.	  Under	  70-‐talets	  vintrar	  kunde	  viggen	  räknas	  i	  
tusental	  i	  den	  då	  nyanlagda	  hamnutfyllnaden	  en	  knapp	  kilometer	  från	  
reningsverket	  på	  Västra	  Stranden(Anders	  Wirdheim	  2016).	  Det	  tycks	  
som	  om	  viggen	  snabbt	  kan	  ställa	  om	  sina	  vanor	  efter	  ändrade	  
förutsättningar.	  Iakttagelser	  finns	  på	  hur	  viggen	  drar	  nytta	  av	  svanar	  
som	  trampar	  upp	  bottensediment	  i	  jakt	  på	  föda.	  Strax	  efter	  svanen	  gjort	  
sitt	  födosök	  passade	  viggen	  på	  att	  plocka	  det	  som	  passade	  
henom(Gyimesi	  et	  al	  2012).	  
	  
När	  viggen	  drivs	  söderut	  av	  vinterkylan	  från	  sina	  habitat	  i	  
Mellansverige	  söker	  omkring	  300-‐500	  sin	  vintervistelse	  i	  polerdammen	  
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på	  Västra	  Stranden	  i	  Halmstad.	  Polerdammen	  blir	  deras	  dagliga	  vilo-‐	  
och	  återhämtningsplatsen	  inför	  de	  nattliga	  expeditionerna	  ut	  i	  havet	  för	  
födosök.	  Dammen	  sparar	  energi	  för	  viggen	  med	  sitt	  varmare	  och	  isfria	  
vatten.	  Det	  skyddar	  också	  bra	  under	  dagtid	  mot	  predatorer	  i	  och	  med	  
promenadstråket	  runt	  dammen	  som	  frekventeras	  av	  hundägare,	  
joggare	  etc.	  Under	  tidiga	  morgonar	  kan	  Pilgrimsfalken	  med	  sitt	  bo	  i	  
toppen	  av	  silon	  på	  andra	  sidan	  Nissan	  cirka	  500	  meter	  söderut	  utgöra	  
ett	  hot	  mot	  fåglarna	  i	  polerdammen.	  Under	  skymning	  är	  det	  duvhöken	  
som	  kan	  utgöra	  en	  fara	  (Anders	  Wirdheim	  2016).	  
	  
Vigg	  äter	  under	  vinterhalvåret	  ungefär	  tre	  gånger	  sin	  egen	  vikt	  per	  dag.	  
En	  vanlig	  vikt	  för	  vigg	  är	  0,5-‐0,7	  kg	  (Woakes	  &	  Butler	  1985).	  Typen	  av	  
föda	  är	  mångfaldig,	  växter	  som	  alger,	  smådjur	  (De	  Leeuw	  1999).	  
Födosöket	  i	  havet	  är	  däremot	  förmodligen	  helt	  inriktad	  på	  musselfiske,	  
troligtvis	  yngre	  exemplar	  av	  blåmusslor	  (Kill	  Person	  2017)	  vars	  skal	  är	  
tunt	  nog	  för	  att	  krossas	  i	  muskelmagen.	  Viggen	  som	  tillhör	  familjen	  
dykänder	  och	  i	  princip	  tillbringar	  all	  sin	  tid	  i	  vatten	  finner	  sin	  föda	  
genom	  att	  söka	  av	  bottnar	  i	  sjöar	  och	  hav	  efter	  föda.	  Under	  
vintermånadernas	  födosök	  i	  havet	  går	  mycket	  energi	  och	  tid	  åt	  att	  
värma	  födan	  i	  muskelmagen	  (De	  Leeuw	  1999).	  
	  
	  

4.3.2	  Viggens	  aktiviteter	  under	  vattenytan	  
	  

Under	  inventeringarna	  gick	  det	  med	  hjälp	  av	  kikare	  också	  att	  fastställa	  
att	  cirka	  en	  femtedel	  av	  viggarna	  regelbundet	  företog	  dykningar	  i	  
dammen,	  en	  verksamhet	  som	  möjligen	  honorna	  var	  något	  aktivare	  med.	  
Vid	  närmare	  studie	  var	  dessa	  viggar	  under	  vattnet	  i	  cirka	  20	  sekunder	  
för	  att	  därpå	  vila	  i	  omkring	  15	  sekunder	  innan	  nästa	  dyk.	  Vid	  helt	  lugna	  
dagar	  med	  spegelblankt	  vatten	  kunde	  man	  också	  under	  vissa	  tillfällen	  
observera	  bubblor	  som	  avslöjade	  viggens	  färd	  under	  vattnet.	  
Sekundrarna	  efter	  själva	  dykets	  inledning	  avsatte	  sig	  små	  bubblor	  på	  
vattenytan,	  förmodligen	  orsakad	  av	  luft	  frisläppt	  från	  fjäderdräkten.	  
Därefter,	  men	  inte	  alltid,	  fortskred	  en	  kontinuerlig	  avsättning	  av	  
bubblor	  på	  vattenytan.	  Under	  sådana	  tillfällen	  kunde	  bubblorna	  avslöja	  
till	  exempel	  en	  sicksackgång	  eller	  hur	  destinationen	  ändrades	  helt.	  
Utifrån	  bubblorna	  var	  det	  också	  möjligt	  att	  avgöra	  var	  viggen	  slutligen	  
skulle	  dyka	  upp.	  
	  
Oklarheterna	  över	  viggens	  aktiviteter	  vid	  dykning	  skingrades	  vid	  
upptäckten	  av	  Jack	  Perks	  filmer	  med	  vigg	  på	  youtube.	  Filmerna	  
bekräftar	  inte	  bara	  hur	  viggen	  raskt	  simmar	  fram	  och	  tillbaka	  utan	  
visar	  framför	  allt	  med	  vilken	  energi	  viggen	  födosöker,	  närmast	  att	  
jämföra	  som	  en	  fisk	  där	  den	  simmar	  och	  river	  i	  bottensedimenten.	  Vigg	  
simmar	  enkelt	  med	  en	  hastighet	  av	  0,7-‐0,8	  m/s	  längs	  med	  botten	  
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(Woakes	  &	  Butler	  1985)	  och	  man	  får	  en	  känsla	  av	  att	  det	  inte	  tar	  många	  
sekunder	  att	  söka	  av	  en	  kvadratmeter	  botten	  i	  jakt	  på	  föda.	  
Sedimenten	  stöts	  upp	  med	  näbben	  och	  passerar	  först	  under	  fågeln	  när	  
den	  simmar	  framåt	  för	  att	  strax	  fara	  upp	  från	  botten	  med	  hjälp	  av	  
simfötterna	  som	  vevar	  intensivt	  vevar	  för	  att	  förhindra	  att	  kroppen	  
flyter	  upp.	  Partiklarna	  av	  sediment	  far	  iväg	  ordentligt	  och	  det	  ”ryker”	  
och	  virvlar.	  Det	  är	  tämligen	  uppenbart	  att	  det	  kommer	  att	  ta	  en	  god	  
stund	  innan	  en	  återsedimentation	  av	  uppkört	  material	  kan	  bli	  aktuell	  
(figur	  10.	  och	  11.).	  
	  

	  
Figur	  10.	  Stillbild	  på	  födosökande	  vigg	  från	  Jack	  Perk’s	  videoklipp	  på	  youtube.	  Kontrasten	  är	  
slående	  med	  en	  vigg	  som	  guppar	  omkring	  närmast	  lojt	  på	  vattenytan	  med	  den	  intensiva	  
energi	  vilket	  de	  söker	  föda	  utmed	  bottnen(publicerat	  i	  detta	  sammanhang	  med	  tillåtelse	  av	  
Jack	  Perk).	  	  
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Figur	  11.	  En	  vigghona	  söker	  föda	  i	  bottensedimenten	  i	  ett	  
vattendrag.	  Notera	  hur	  sedimenten	  virvlar	  upp	  under	  kroppen	  för	  
att	  sedan	  få	  fart	  uppåt	  med	  hjälp	  av	  simfötterna.	  Stillbild	  från	  Jack	  
Perk’s	  film	  utlagd	  på	  youtube.	  

	  
	  
4.4	  Experimentet	  4:e	  april	  
	  
Experimentet	  den	  4	  april	  i	  damm	  3	  var	  baserat	  utifrån	  bubblorna	  
som	  viggen	  vid	  de	  observerade	  dykningarna	  uppenbart	  stötte	  upp	  
från	  bottensedimenten	  i	  dammen.	  Experimentet	  designades	  att	  
simulera	  den	  upprivning	  av	  bottensediment	  som	  en	  flock	  om	  100	  
vigg	  kan	  tänkas	  åstadkomma.	  Under	  antagandet	  att	  en	  femtedel,	  
alltså	  tjugo	  viggar	  i	  en	  flock	  av	  hundra,	  var	  sysselsatta	  med	  dykning	  
betydde	  det,	  om	  man	  räknade	  in	  vilopauserna	  på	  15-‐20	  sekunder,	  att	  
cirka	  10	  individer	  i	  princip	  var	  aktiva	  med	  sina	  näbbar	  mot	  bottnen	  
av	  dammen	  i	  sitt	  födosök.	  
	  
Krattningens	  intensitet	  anpassades	  efter	  den	  förmodade	  mängd	  
bubblor,	  antagligen	  sumpgas/metangas,	  som	  dykande	  vigg	  var	  
potentiella	  nog	  att	  stöta	  upp.	  	  
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Detta	  förfarande	  vid	  experimentet	  var	  vanskligt	  i	  sina	  improviserade	  
moment	  men	  resultatet	  var	  intressant	  -‐	  en	  mekanisk	  störning	  av	  
bottensedimenten	  orsakar	  fosforsläpp	  med	  samma	  andel	  av	  
partikelbunden	  fosfor	  motsvarande	  mätvärdena	  som	  indikerade	  
fosforsläpp	  under	  vinterhalvåret	  (Resultat	  3.4).	  
	  
Jack	  Perks	  video	  visar	  att	  denna	  hypotes	  inte	  är	  osannolik.	  För	  de	  36	  
viggar	  som	  iakttogs	  i	  damm	  3	  vid	  den	  första	  inventeringen	  den	  19	  
februari	  2006	  så	  innebär	  ovanstående	  resonemang	  att	  3-‐4	  näbbar	  
hela	  tiden	  röjde	  i	  bottensedimenten.	  	  
	  
Det	  är	  lite	  oklart	  hur	  länge	  viggen	  vilar	  i	  dammen	  under	  dagtid	  innan	  
de	  ger	  sig	  ut	  på	  de	  nattliga	  födosöken	  i	  havet.	  Att	  de	  inte	  är	  där	  på	  
natten	  är	  klart	  efter	  en	  nattlig	  inventering.	  	  
De	  behöver	  tid	  för	  att	  smälta	  maten	  men	  vilan	  får	  inte	  bli	  lång	  vilket	  
orsakar	  energibrist.	  Gränsen	  för	  dagvilans	  längd	  vid	  en	  
vattentemperatur	  på	  3	  grader	  går	  vid	  9	  timmar	  (De	  Leeuw	  1999).	  
Det	  varmare	  vattnet	  kanske	  tillåter	  ytterligare	  en	  timmes	  vila.	  
	  
Vid	  experimentet	  den	  4	  april	  pågick	  krattningen	  i	  damm	  3	  under	  1,5	  
timmar	  vilket	  gav	  ett	  tydligt	  avtryck	  på	  mätvärdena	  (tabell	  2.).	  För	  
de	  36	  viggarna	  i	  damm	  3	  med	  sina	  3-‐4	  näbbar	  mot	  bottensedimentet	  
gick	  det	  möjligtvis	  långsammare	  men	  deras	  ”krattning”	  försiggick	  å	  
andra	  sidan	  under	  kanske	  9	  timmar.	  
	  
Man	  kan	  anta	  att	  dammens	  bottenskikt	  är	  orört	  när	  viggarna	  
anländer	  under	  december-‐januari.	  Orört	  i	  så	  motto	  att	  ingen	  rört	  
bottenskikten	  sedan	  viggarna	  lämnade	  dammen	  med	  värmens	  
återkomst	  under	  mars-‐april.	  Under	  denna	  tid	  har	  partiklar	  av	  fosfor	  
stilla	  sedimenterat	  i	  polerdammens	  bottenskikt	  och	  eftersom	  
dammen	  troligtvis	  inte	  fastlägger	  fosfor	  mer	  beständigt	  längre	  är	  de	  
ansamlade	  partiklarna	  ytterst	  känsliga	  för	  mekanisk	  frisättning.	  
Detta	  bör	  gälla	  framför	  allt	  de	  finare	  avsättningarna	  av	  partiklar	  i	  
damm	  3	  (figur	  7.).	  
	  
Partiklar	  i	  bottensedimenten	  till	  damm	  1	  stötts	  säkert	  också	  upp	  av	  
födosökande	  vigg	  men	  eftersom	  dessa	  partiklar	  sedimenterade	  
redan	  i	  damm	  1	  kommer	  de	  inte	  långt	  innan	  de	  åter	  sedimenterar.	  
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4.5	  Övriga	  hypoteser	  
	  
Lågt	  pH	  kan	  göra	  att	  fosfor	  släpper	  då	  fosforpartiklar	  i	  fällning	  med	  
aluminiumklorid	  löser	  upp	  sig.	  Motsvarande	  kan	  orsakas	  av	  låga	  syrehalter	  
då	  fosfor	  fälls	  med	  järn	  (Leonardsson).	  Aluminiumbunden	  fosfor	  kan	  också	  
släppa,	  gå	  i	  lösning,	  vid	  pH-‐värden	  över	  9	  men	  det	  krävs	  en	  långvarig	  
exponering	  och	  pH-‐värden	  på	  6	  till	  7	  håller	  sedimenten	  stabila	  (Rydin	  
2005).	  Vid	  mätningar	  av	  det	  ytliga	  porvattnets	  pH-‐värde	  i	  damm	  3	  den	  4	  
april	  visade	  de	  sammanlagt	  fyra	  proverna	  på	  ett	  pH-‐värde	  mellan	  6,85	  och	  
6,95.	  Detta	  är	  värden	  som	  inte	  indikerar	  att	  fosforsläppen	  orsakas	  av	  låga	  
pH-‐värden.	  	  
	  
Biomassa	  i	  förmultning	  släpper	  fosfor	  (Gunnars	  1997)	  något	  som	  kan	  
tänkas	  ske	  under	  den	  aktuella	  perioden	  i	  dammen.	  Under	  
sommarmånaderna	  släpper	  också	  dammen	  fosfor	  förmodligen	  från	  
algblomningar	  i	  polerdamen	  (Lars-‐Gunnar	  Johansson	  2017).	  I	  jämförelse	  
med	  till	  exempel	  Magle	  våtmark	  borde	  polerdammen	  ackumulera	  fosfor	  
som	  mest	  under	  vintertid	  (Nilsson	  2015).	  Om	  man	  ser	  till	  de	  höga	  släppen	  
av	  partikelbunden	  fosfor	  under	  januari	  2016	  (figur	  6.)	  är	  det	  inte	  
proportionerligt	  med	  läckage	  av	  fosfor	  från	  biomassa	  i	  förmultning	  för	  
perioden	  och	  årstiden.
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5.	  Slutsats	  
	  
Indikationerna	  är	  starka	  för	  att	  fosforsläppet	  i	  dammen	  under	  
vintermånaderna	  har	  sin	  grund	  i	  en	  mekanisk	  påverkan	  av	  bottensedimenten.	  
Indikationerna	  är	  starka	  för	  att	  partikelbunden	  fosfor	  frigörs	  från	  
bottensedimenten	  genom	  bioturbation.	  Denna	  bioturbation	  orsakas	  av	  
övervintrande	  vigg	  som	  vid	  ankomst	  inte	  bara	  födosöker	  vid	  de	  förmodade	  
musselbankarna	  i	  havet	  utan	  också	  i	  viss	  utsträckning	  i	  dammen	  där	  de	  har	  sin	  
dagvila.	  Vid	  sin	  ankomst	  till	  dammen	  under	  vinterhalvåret	  har	  dammen	  nått	  
sitt	  årliga	  maximum	  av	  lätt	  sedimenterad	  fosfor	  i	  partikelform	  undantaget	  en	  
kantzon	  runt	  dammen	  med	  ett	  djup	  som	  motsvarar	  vad	  en	  gräsand	  når	  ner	  
med	  sitt	  huvud.	  Dessa	  partiklar	  återsedimenterar	  inte	  i	  dammen	  när	  
bottensedimenten	  rörs	  upp	  utan	  följer	  inom	  några	  få	  timmar	  med	  ut	  ur	  
dammen	  till	  recipient.	  Det	  är	  detta	  händelseförlopp	  som	  ger	  de	  förhöjda	  
värdena	  av	  fosfor	  vid	  mätpunkten	  i	  dammens	  utlopp.	  	  
	  
Kyla	  och	  vinter	  i	  viggens	  norra	  utbredningsområden	  i	  Svealand	  och	  södra	  
Finland	  driver	  dem	  söderut	  till	  öppna	  vatten.	  Öppna	  vatten	  är	  en	  absolut	  
förutsättning	  för	  viggen	  att	  söka	  föda	  (Anders	  Wirdheim	  2016)(	  Nilsson	  &	  
Haas	  2015).	  Nyanlända	  till	  reningsverkets	  polerdamm	  på	  Västra	  Stranden	  
etablerar	  de	  sig	  för	  vinteruppehållet.	  Dammen	  blir	  dess	  sov	  och	  viloplats	  
under	  dagen	  och	  havet	  platsen	  för	  nattens	  födosök.	  Innan	  denna	  ordning	  är	  
helt	  inrättad	  är	  de	  som	  nyanlända	  väldigt	  aktiva	  med	  att	  söka	  mat.	  
Förmodligen	  är	  det	  de	  små	  partiklarna	  av	  fosfor	  i	  damm	  3	  som	  ansamlats	  
under	  hösten	  som	  avgår	  från	  dammen	  när	  viggarna	  grumlar	  bottensedimenten	  
under	  detta	  födosökande.	  Det	  är	  också	  denna	  aktivitet	  som	  topparna	  i	  
mätvärdena	  speglar.	  Den	  höga	  andelen	  partikelbunden	  fosfor	  i	  mätvärdena	  
indikerar	  en	  mekanisk	  störning,	  i	  detta	  fall	  födosökande	  vigg.	  	  
Allt	  eftersom	  de	  etablerar	  sina	  vinterrutiner	  med	  födointag	  under	  natten	  i	  
havet	  och	  vila	  under	  dagarna	  i	  dammen	  avtar	  släppet	  av	  fosfor	  i	  dammen.	  
Läckaget	  av	  fosfor	  avtar	  också	  på	  grund	  av	  att	  andelen	  lättexponerad	  fosfor	  på	  
bottnen	  av	  dammen	  minskar.	  	  
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5.1	  Förslag	  på	  åtgärd	  
	  
Brist	  på	  lämplig	  landareal	  tillåter	  knappast	  en	  expansion	  av	  
efterpoleringssteget	  till	  ett	  dammsystem	  eller	  våtmark	  tillräckligt	  potentiellt	  
att	  effektivt	  fastlägga	  fosfor	  i	  sediment	  och/eller	  genom	  bortförsel	  av	  biomassa	  
som	  bundit	  fosfor.	  Om	  man	  utgår	  från	  hypotesen	  att	  merparten	  av	  fosforn	  
fångas	  i	  den	  bortre	  delen	  av	  dammen	  (Rydin	  2005)	  kan	  man	  överväga	  
möjligheten	  att	  förekomma	  viggens	  resuspension	  innan	  de	  anländer	  med	  
kyligare	  väder.	  
	  
Under	  oktober	  är	  genomflödet	  av	  vatten	  på	  sitt	  årslägsta,	  strax	  över	  20000	  
m3/dygn	  mot	  det	  mer	  normala	  flödet	  om	  30000	  m3/dygn.	  	  
Ett	  förslag	  är	  att	  under	  denna	  period	  koppla	  bort	  damm	  3	  från	  genomflödet	  
genom	  att	  tillfälligt	  koppla	  utflödet	  mot	  damm	  2.	  	  
Därefter	  sänks	  nivån	  i	  damm	  3	  försiktigt	  under	  några	  dagar.	  När	  3000-‐4000	  
m3	  återstår	  pumpas	  vattnet	  runt	  så	  att	  det	  mättas	  med	  bottensediment	  
varefter	  det	  recirkuleras	  till	  i	  reningsverket.	  
Alternativt	  töms	  dammen	  helt	  på	  vatten	  och	  bottensedimentet	  förs	  bort	  med	  
grävmaskin	  och	  dumpers.	  
	  
Utifrån	  reningsverkets	  egna	  data	  om	  släpp	  respektive	  ackumulering	  av	  fosfor	  i	  
dammen	  kan	  det	  årligen	  ha	  ansamlats	  500-‐1000	  kg	  fosfor	  bundet	  i	  sedimentet	  
till	  damm	  3	  under	  slutet	  av	  oktober	  och	  början	  av	  november.	  Detta	  skulle,	  i	  
bästa	  fall,	  motsvara	  drygt	  1	  procent	  av	  den	  fosfor	  som	  på	  årsbasis	  inte	  fångas	  
upp	  i	  reningsverket	  övriga	  processteg.	  
	  
Eftersom	  biodiversiteten	  är	  låg	  i	  dammen	  och	  praktiskt	  taget	  inte	  fungerar	  
som	  fosforfälla	  kan	  det	  vara	  ett	  alternativ	  att	  preparera	  damm	  3	  likt	  damm	  1	  
för	  att	  ge	  access	  för	  arbetsfordon.	  	  
Dammarnas	  kapacitet	  att	  fånga	  näringssalter	  framför	  allt	  fosfor	  är	  i	  
förhållande	  till	  reningsverkets	  övriga	  processer	  små.	  Att	  tömma	  eller	  fylla	  upp	  
hela	  polerdammen	  med	  processvatten	  skulle	  i	  teorin	  kunna	  iscensättas	  på	  
mindre	  än	  ett	  dygn.	  Med	  god	  planering	  skulle	  en	  sådan	  operation	  kunna	  
genomföras	  i	  sin	  helhet	  under	  en	  vanlig	  arbetsvecka.	  Frågan	  är	  om	  en	  sådan	  
åtgärd	  är	  ekonomiskt	  försvarbar.	  
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5.2	  Etiska	  aspekter	  och	  miljömål	  
	  
Viggens	  liv	  och	  anpasslighet	  imponerar.	  Den	  rastlösa	  godmodigheten	  och	  den	  
koketta	  ”hårlocken”	  röjer	  lite	  om	  dess	  kraftansträngningar	  i	  sin	  jakt	  på	  föda	  
ute	  till	  havs	  under	  bistra	  vinternätter.	  Mycket	  tyder	  dock	  på	  att	  vigg	  
händelsevis	  under	  vårvinterdagarna	  bryter	  dagsvilan	  i	  polerdammen	  för	  
födosök.	  Denna	  aktivitet	  frisätter	  fosfor	  som	  läcker	  ut	  från	  dammen	  -‐	  av	  
mätvärdena	  att	  döma	  upp	  till	  75	  kilo	  fosfor	  under	  en	  tolvdagarsperiod	  
vårvintern	  2016,	  i	  genomsnitt	  6	  kilo	  partikelbunden	  fosfor	  per	  dag.	  Detta	  kan	  
jämföras	  med	  de	  omkring	  7	  kilo	  fosfor	  som	  går	  ut	  till	  recipient	  per	  dag	  från	  
Västra	  Strandens	  avloppsreningsverks	  hela	  tillrinningsområde.	  Det	  ligger	  nära	  
till	  hands	  att	  ställa	  viggarnas	  aktiviteter	  mot	  några	  av	  de	  sexton	  
miljökvalitetsmålen	  som	  riksdagen	  beslutat	  om.	  	  
Det	  första	  av	  de	  sexton	  är	  det	  4:e	  miljökvalitetsmålet	  om	  en	  ”Giftfri	  miljö”.	  
Frågan	  är	  då	  i	  vilken	  utsträckning	  det	  går	  att	  påstå	  att	  fosfor	  är	  ett	  gift.	  Svaret	  
är	  inte	  givet	  men	  fosfor	  går	  numera	  inte	  att	  klassa	  som	  ett	  naturligt	  
förekommande	  ämne	  nära	  bakgrundnivåerna	  utan	  i	  sammanhanget	  som	  ett	  
”gift”	  som	  menligt	  påverkar,	  om	  inte	  direkt	  hotar	  människors	  hälsa	  så	  
definitivt	  våra	  ekosystem	  på	  ett	  icke	  försumbart	  sätt.	  
Mer	  konkret	  kommer	  problemet	  med	  läckage	  av	  fosfor	  till	  uttryck	  i	  det	  7:e	  
miljökvalitetsmålet	  ”Ingen	  övergödning”	  där	  värdet	  av	  en	  biologisk	  mångfald	  
tydligt	  slås	  fast.	  Problemet	  med	  övergödning,	  vars	  konsekvenser	  en	  gång	  
skapade	  larmrapporter	  om	  döende	  hav,	  är	  ingalunda	  undanröjt	  utan	  inverkar	  
fortfarande	  synnerligen	  allvarligt	  på	  många	  känsliga	  växt	  och	  djurbiotoper	  i	  
västerhavet.	  Den	  fosfor	  som	  viggen	  virvlar	  upp	  ur	  bottensedimenten	  i	  
polerdammen	  med	  hjälp	  av	  näbb	  och	  simfötter	  är	  efter	  några	  timmar	  via	  
Nissan	  ute	  i	  havet	  där	  fosforpartiklarna	  åter	  sedimenterar	  i	  Laholmsbuktens	  
känsliga	  sandbottnar	  med	  kända	  konsekvenser,	  ett	  näringsämne	  som	  bidrar	  
till	  att	  göda	  snabbväxande	  alger	  som	  vid	  nedbrytning	  förbrukar	  syret	  för	  mer	  
känsliga	  organismer.	  Detta	  aktualiserar	  också	  tydligt	  det	  10:e	  
miljökvalitetsmålet	  om	  ett	  ”Hav	  i	  balans	  samt	  en	  levande	  kust	  och	  skärgård”	  
med	  de	  problem	  för	  biologisk	  mångfald	  och	  ”särskilt	  värdefulla	  områden”,	  till	  
exempel	  Laholmsbukten,	  som	  ”skall	  skyddas	  mot	  ingrepp	  och	  andra	  
störningar”.	  	  
Det	  16:e	  och	  sist	  tillkomna	  miljökvalitetsmålet	  understryker	  inte	  bara	  vikten	  
av	  att	  bevara	  havet	  utan	  den	  biologiska	  mångfalden	  rent	  allmänt	  och	  hur	  den	  
endast	  bör	  ”nyttjas	  på	  ett	  hållbart	  sätt	  för	  nuvarande	  och	  framtida	  
generationer”.	  Det	  16:e	  miljökvalitetsmålet	  fokuserar	  också	  specifikt	  på	  en	  
biologisk	  mångfald	  och	  en	  god	  natur	  och	  kulturmiljö	  som	  en	  grund	  för	  en	  god	  
hälsa,	  livskvalité	  och	  välfärd.	  	  
Avloppsrening	  är	  en	  industriell	  process	  och	  en	  konsekvens	  av	  mänsklig	  livsstil	  
och	  bekvämlighet.	  De	  7	  kilona	  fosfor	  som	  reningsverket	  dagligen	  släpper	  ut	  
ska	  ställas	  mot	  den	  fosfor,	  nära	  200	  kilo,	  som	  reningsverket	  dagligen	  avskiljer	  i	  
sina	  reningsprocesser,	  alltså	  en	  reningsgrad	  på	  över	  95	  %.	  Frågan	  är	  om	  det	  är	  
meningsfullt	  ställa	  de	  en	  gång	  i	  tiden	  massiva	  påslagen	  av	  fosfor	  och	  andra	  
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näringsämnen	  mot	  den	  fosfor	  som	  frisätts	  vid	  viggens	  födosök	  i	  polerdammen	  
under	  vintertid.	  	  
En	  avhysning	  av	  viggen	  i	  ett	  försök	  att	  förhindra	  fosforsläpp	  om	  vintern	  skulle	  
bara	  vara	  att	  skjuta	  upp	  problemet.	  Det	  skulle	  bara	  vara	  en	  tidsfråga	  innan	  
polerdammen	  på	  nytt	  åter	  skulle	  läcka	  ackumulerat	  fosforrikt	  bottensediment.	  
En	  avskjutning	  av	  viggen	  går	  heller	  inte	  speciellt	  bra	  ihop	  med	  det	  16:e	  
miljökvalitetsmålets	  föresats	  om	  en	  ”god	  natur	  och	  kulturmiljö”.	  Sett	  så	  är	  det	  
knappast	  avloppsreningen	  som	  är	  problemet	  eller	  i	  dess	  förlängning	  den	  
födosökande	  viggen.	  	  
Ett	  annat	  dilemma	  är	  att	  grundämnet	  fosfor	  är	  en	  ändlig	  resurs	  och	  som	  förr	  
eller	  senare	  måste	  recirkuleras	  för	  ett	  hållbart	  samhälle	  och	  
livsmedelsproduktion.	  Viggen	  röjningar	  är	  i	  så	  fall	  mer	  en	  budbärare	  om	  
problemet	  än	  ett	  problem	  i	  sig.	  Viggen	  aktiviteter	  indikerar	  att	  det	  finns	  en	  
teoretisk	  möjlighet	  att	  avskilja	  ytterligare	  någon	  procent	  fosfor,	  och	  därmed	  
förhindra	  några	  hundra	  kilo	  fosfor	  att	  årligen	  gå	  ut	  i	  den	  känsliga	  
Laholmbukten.	  Det	  är	  förmodligen	  en	  fråga	  vars	  åtgärder	  kanske	  måste	  
bordläggas	  till	  nästa	  större	  uppgradering	  av	  avloppsreningsverket	  med	  bättre	  
förutsättningar	  att	  leva	  upp	  till	  nya	  miljömål	  och	  gränsvärden.	  Det	  är	  också	  en	  
kostnadsfråga	  som	  skall	  ställas	  mot	  kostnader	  för	  andra	  åtgärder	  att	  reducera	  
läckage	  av	  fosfor	  och	  andra	  näringsämnen	  ut	  till	  våra	  känsliga	  hav.	  
	  
	  
5.3	  Förslag	  på	  fortsatta	  studier	  
	  
I	  uppsatsen	  utgår	  jag	  från	  att	  det	  finns	  kanalbildningar	  i	  dammen	  som	  i	  
praktiken	  innebär	  att	  merparten	  av	  det	  som	  flödar	  in	  i	  dammen	  flödar	  ut	  
mindre	  än	  tolv	  timmar	  senare,	  eventuellt	  snabbare.	  	  
Det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  få	  belagt	  hur	  flödena	  är	  genom	  dammen.	  En	  idé	  
är	  att	  hälla	  i	  en	  spårvätska/färgämne	  vid	  inloppet	  till	  dammen	  och	  se	  hur	  och	  
på	  vilken	  tid	  det	  rör	  sig	  fram	  till	  vattenfallet.	  Samma	  test	  görs	  från	  efter	  
vattenfallet	  och	  hur	  strömmarna	  rör	  sig	  fram	  till	  utloppet	  i	  damm	  3.	  Kanske	  
det	  är	  en	  god	  hjälp	  att	  också	  dokumentera	  flödet	  med	  hjälp	  av	  en	  drönare.	  
	  
Av	  intresse	  för	  detta	  arbete	  hade	  varit	  sedimentprover	  från	  botten	  av	  
dammen.	  Dessa	  prover	  skulle	  i	  så	  fall	  designas	  för	  att	  få	  en	  uppfattning	  av	  
vilket	  djurliv	  det	  finns	  på	  botten,	  hur	  de	  sedimenterade	  lagren	  ser	  ut	  och	  vad	  
de	  består	  av	  och	  i	  vilken	  omfattning.	  En	  analys	  av	  storlek	  på	  sedimentpartiklar	  
längs	  med	  dammen	  skulle	  också	  vara	  intressant.	  
	  
Ett	  intressant	  projekt	  hade	  varit	  att	  montera	  ortelkameror	  över	  damm	  3	  för	  att	  
säkrare	  fastställa	  sambandet	  mellan	  antalet	  vigg	  och	  fosforsläpp.	  Troligtvis	  
varierar	  mängden	  vigg	  över	  vinterdagarna	  mellan	  dammarna.	  
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