
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Miljöstrateg 180hp

Reduktion av föroreningar i processvatten från
en äggfabrik i Brasilien

Kväve- och fosforrening i anlagda våtmarker.

Alexandra Charlson

Examensarbete i Miljövetenskap 15hp

Lajeado, Brasilien 2014-06-17



i 
 

Abstract 

A water treatment unit consisting of two aeration basins, two settling tanks, a residence basin 

and a horizontal subsurface flow wetland were used to treat wastewater from an egg 

processing factory in Brazil. The aim of this paper was to determine the efficiency of the 

system in reducing nitrogen, phosphorus, BOD5 and TSS (among other parameters) and 

getting a further understanding on different kinds of constructed treatment wetlands as well as 

their nitrogen and phosphorus removal processes. The wastewater from the factory consisted 

of process water from manufacturing and water used for cleaning, no stormwater or sewage 

water entered the system. Tests were taken three times a month from October 2013 ‘til April 

2014. The mean influent concentrations from wastewater directly from the factory were  

2,606 mg/L, 46.60 mg/L, 318.3 mg/L and 1,112 mg/L for BOD5, TP, TKN and TSS. The 

mean results of reduction through the wetlands gave the following results; BOD5 42 ± 351%, 

TP 66 ± 9.7%, TN 42 ± 13% and TS -11 ± 30%. Compared to other wetland systems treating 

similar wastewater the reduction of BOD5 and TSS is low. Recommended solutions to 

increase the reduction in the wetland are presented in the discussion. 

 

Keywords 

Constructed treatment wetland, nitrogen removal, phosphorus removal, industrial food 

wastewater, water purification. 
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Sammanfattning 

Processvatten från livsmedelsindustrier och anläggningar med animalieproduktion har höga 

koncentrationer av organiskt material, suspenderat material och närsalter (Kadlec & Wallace, 

2008). Förr släpptes mycket processvattnet direkt ut till närliggande dammar, floder eller 

bäckar. I moderna tider finns riktvärden satta från till exempel svenska Naturvårdsverket och 

det brasilianska miljödepartementet, CONSEMA, som gör att processvattnet måste 

förbehandlas innan det kan släppas till recipienten. Våtmarker har visat sig vara ett bra val av 

reningsmetod när det kommer till rening av bland annat kväve, fosfor, BOD5 och TSS 

(Camino et al., 2011; Johansson, 2014; Knight et al., 2000; Lin et al., 2005; Mantovi et al., 

2003). De olika typer av anlagda våtmarker har för- och nackdelar, till exempel har vissa 

typer en högre nitrifikationsprocess och andra har en högre denitrifikationsprocess. Genom att 

känna till vilka för- och nackdelar de olika typer av anlagda våtmarker har går det att 

skräddarsy ett behandlingssystem som uppfyller de specifika reningsändamålen för just det 

processvattnet. Syftet med detta arbete är att avgöra hur pass effektiv NaturOvos våtmark 

reducerar föroreningar, att får en bättre förståelse av olika typer av anlagda våtmarker samt 

deras kväve- och fosforreningsprocesser. 

 

NaturOvos äggfabrik ligger i Salvador do Sul, Rio Grande do Sul, Brasilien. Under juni år 

2013 byggdes en horizontal subsurface flow (HSSF) våtmark för att öka kväve- och 

fosforrening av processvattnet från fabriken. Behandlingssystemet består av en 

aktivslamanläggning bestående av två luftningsbassänger och två sedimenteringstankar, en 

uppehållsbassäng och en HSSF våtmark. Recipienten är en närliggande damm. Behandlings-

vattnet som renas genom systemet innehåller processvatten och vatten som används vid 

rengöring av fabriken. Obehandlatvatten direkt från fabriken har ett medelvärde på  

2 606 mg/l för BOD5, 46,60 mg/l för TP, 318,3 mg/l för TKN och 1 112 mg/l för TSS. 

Provtagning av inflödes- och utflödesvatten har skett tre gånger per månad från oktober 2013 

till april 2014. Medelvärdesresultat av retention i våtmarken är följande; BOD5 42 ± 351 %, 

TP 66 ± 9,7 %, TN 42 ± 13 % och TS -11 ± 30 %. Jämfört med andra studier (Camino et al., 

2011; Johansson, 2014; Knight et al., 2000; Lin et al., 2005; Mantovi et al., 2003) är retention 

av kväve och fosfor hög, men retentionen av BOD5 och TS är låg. Förbättringsförslag för att 

öka reningen i våtmarken redovisas i diskussionen.  

 

Nyckelord 

Anlagd våtmark, kväverening, fosforrening, processvatten från livsmedelsindustrier, 

vattenrening. 
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1. Inledning 

Under de senaste decennierna har anlagda våtmarker används som en förmånlig och effektiv 

reningsmetod för olika typer av processvatten. De är ett attraktivt val för vattenrening 

eftersom de är effektiva på att reducera mängden närsalter i vattnet, har låga investerings-

kostnader, låga energi- och underhållsbehov samtidigt som de ökar rekreationsvärdet i när-

liggande miljö. Våtmarker används för att rena processvatten från ett antal olika ursprung, de 

används bland annat för att rena processvatten från gruvor, industrier, jordbruk, vattenbruk 

och avloppsreningsverk (Kadlec & Wallace, 2008; Lin et al., 2005; Vymazal, 2008). 

 

Att rena processvatten genom en våtmark är ett effektivt sätt att reducera mängden kväve, 

fosfor, suspenderat material och BOD5 (biological oxygen demand). Genom att minska 

mängden närsalter till recipienten kan man även till exempel minska risk för eutrofiering i 

närliggande områden. Olika biotiska och abiotiska processer reglerar reduktionen av 

föroreningar i vattnet. Mikrobiell mineralisering och transformation (till exempel nitrifikation 

-denitrifikation) och upptag av vegetation är de huvudsakliga biotiska processerna. De 

abiotiska processer som sker är bland annat kemisk fällning, sedimentation och adsorption 

(Kadlec & Wallace, 2008; Lin et al., 2005, Vymazal, 2008). 

 

Allt fler anlagda våtmarker byggs runt om hela världen för att behandla processvatten från 

olika livsmedelsindustrier. De har bland annat byggts för att rena processvatten från ost-

mejerier (Camino et al., 2011; Reeb & Werckmann, 2005), vattenbruk (Lin et al., 2002; Lin et 

al, 2005), vinodling (Masi et al., 2002), nötkreatur (Knight et al., 2000) och värphöns (GMP, 

1997). Alla har haft lyckade reningsresultat men fortsatt forskning krävs i området för att 

kunna applicera den rätta typen av våtmark till det specifika processvattnet. Under juni år 

2013 byggdes ett system för vattenrening för äggfabriken, NaturOvos, i Salvador do Sul, Rio 

Grande do Sul, Brasilien. Innan vattnet renas genom en horizontal subsurface flow (HSSF) 

våtmark förbehandlas vattnet genom en aktivslamanläggning bestående av två luftnings-

bassänger och två sedimenteringstankar samt en uppehållsbassäng. Sedan oktober 2013 har 

vattenprover från inflödet och utflödet från NaturOvos våtmark tagits, resultat redovisas i 

avsnitt 5.3. 

  

Examensarbetet innehåller teori om kväve- och fosforreningsprocesser, information om de 

olika typerna av anlagda våtmarker och en litteraturstudie på våtmarker som renar process-

vatten från livsmedelsindustrier och anläggningar med animalieproduktion. Praktiska 

vattenanalyser och beräkningar har genomförts vid NaturOvos våtmark. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är främst för att undersöka hur pass effektiv NaturOvos 

våtmark fungerar. Detta ska genomföras genom praktiska vattenprover och analyser samt 

genom tillämpning av informationen från litteraturstudien. De generella frågeställningar 

angående anlagda våtmarker är; 

 Vad finns det för olika typer av anlagda våtmarker och vad finns det för för- och 

nackdelar med dem? 
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 Vilka olika kväve- och fosforreningsprocesser sker i våtmarker och hur skiljer de sig 

åt i olika typer av anlagda våtmarker? 

Frågeställningar specifikt riktade till undersökningen vid NaturOvos våtmark är; 

 Vilken typ av anlagd våtmark har byggts och hur är den utformad? 

 Hur påverkas halterna av kväve, fosfor, kol, BOD5, TSS (total suspended solids) och 

DO (dissolved oxygen) från inloppet till utloppet i våtmarken?  

 Hur pass funktionell är NaturOvos våtmark jämfört med våtmarker som hanterar 

liknande processvatten? 

 

1.2 Mål  

Målet med detta arbete är att genom granskning av information kunna ge rekommendationer 

för förbättrad rening i NaturOvos nybyggda våtmark.  

  

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att enbart behandla teori om kväve- och fosforreningsprocesser och de 

tre vanligaste typerna av behandlingsvåtmarker. Endast våtmarker med nära koppling till 

livsmedelsindustrin kommer att tas med i jämförelsen med NaturOvos, det vill säga inga 

anlagda våtmarker som till exempel hanterar processvatten från ett avloppsreningsverk eller 

dagvatten kommer att tas med i arbetet. Ingen stor vikt läggs vid de olika typer av växter som 

finns i våtmarker. Följande parametrar är de enda som kommer att analyseras från de 

praktiska vattenproverna; temperatur, pH, DO, turbiditet, konduktivitet, TS, VS, FS, BOD5, 

TN, TC, TOC och TP. Förutom NaturOvos våtmark, läggs ingen större vikt vid de olika 

delarna av NaturOvos behandlingssystem.  

 

2. Material och metod 

2.1 Litteraturstudie 

Databaserna ScienceDirect och Google Scholar har används vid litteratursökning och 

artikelsökning har skett via Högskolan i Halmstads skolbiblioteks databas. Nyckelord som 

har används är (Våtmark), (Wetland), (Wetland+HSSF), (Wetland+FWS), (Wetland+VF), 

(Wetland+Nitrogen), (Treatment+Wetland), (Constructed+Treatment+Wetland), 

(Wetland+Food), (Wetland+Animal). Referenser från granskade artiklar har används.  

 

Nyckellitteratur som har används är: 

Kadlec, R.H. & Wallace, S.D., (2008). Treatment wetlands: Theory and Implementation (2
nd

 

Edition). ISBN: 9781566705264. 

 

Reddy, K.R. & Patrick, W.H., (1984). Nitrogen transformation and loss in flooded soils and 

sediments. CRC Critical Reviews in Environmental Control, vol. 13, no. 4, pp. 273-309. 

 

Richardson, C.J., Qian, S., Craft, C.B., Qualls, R.G., (1997). Predictive models for 

phosphorus retention in wetlands. Wetlands Ecology and Management no. 4, pp. 159-175. 

Vymazal, J., (2007). Removal of nutrients in various types of constructed wetlands. Science of 



 

3 
 

the Total Environment vol. 380, pp. 48-65. 

 

Intervju med Kent Johansson vid Arlas våtmarksprojekt i Götene, Västra Götaland genom-

fördes 2014-02-11. Mailkorrespondens har skett under examensarbetet. 

 

2.2 Provtagning vid NaturOvos 

Provtagning av vatten från NaturOvos våtmark har varit ett pågående projekt sedan oktober 

2013. Prover tas från inflödet till våtmarken med en en liters glasflaska och vid utflödes med 

en en liters glasflaska. Hela glasflaskan fylls på med antigen inflödes- eller utflödesvatten vid 

provtagningen. Provtagningsperioden varar i tre dagar (i rad) varje månad och följande 

parametrar analyseras; lufttemperatur, nederbörd, vattentemperatur, DO (dissolved oxygen), 

pH, turbiditet, konduktivitet, torrsubstans, totala flyktiga partiklar, fasta partiklar, BOD5, TN 

(totalkväve), TC (total carbon), TOC (total organic carbon), TP (totalfosfor) och flöde. 

Vattenprover och analyser genomförs av en mastersstudent på UNIVATES, Jaqueline 

Tonetto, de analytiska metoderna för dem enskilda parametrarna beskrivs nedanför. 

 

 Temperatur (
o
C) 

Temperatur på luft, inflödes- och utflödesvatten från våtmarken tas med hjälp av en 

termometer på plats vid NaturOvos. 

 

 DO (mg/l) 

DO mäts på ett laboratorium vid UNIVATES med en oximeter av modell DIGIMED,  

DM-4P. 

 

 pH 

pH mäts på ett laboratorium vid UNIVATES med en pH-mätare av modell DIGIMED, 

DM-20. 

 

 Turbiditet (NTU) 

Turbiditet mäts på ett laboratorium vid UNIVATES med en turbiditetsmätare av modell 

DIGIMED, DM-TU. 

 

 Konduktivitet (µS/cm) 

Konduktivitet mäts på ett laboratorium vid UNIVATES med en konduktivitetsmätare av 

modell BEL, W12D. 

 

 Torrsubstans, totala flyktiga partiklar och fasta partiklar (%) 

Torrsubstans (TS), totala flyktiga partiklar (VS, eng: volatile solids) och fasta partiklar 

(FS, eng: fixed solids) mäts enligt metoden AOAC, 1995. Först kalibreras den analytiska 

vågen och sedan vägs tomma smältdeglar. Inflödes- och utflödesvatten sätts i separata 

deglar, vägs (Mdegel) och sedan läggs de i en ugn med en temperatur på 100 
o
C i 24 timmar. 

Efter 24 timmar tas deglarna ut och kyls till 25 
o
C innan de vägs igen (Mtotal). Slutligen 

läggs deglarna i en muffelugn på 550
 o
C i åtta timmar, kyls och vägs (Mflyktig) en sista gång. 

I Excel räknas de olika procenten för de torrsubstans, totala flyktiga partiklar och fasta 
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partiklar fram med följande formler; 

jj 

Torrsubstans:                         Totala flyktiga partiklar:             Fasta partiklar: 
             

            
 * 100              

               

             
 * 100    

               

             
 * 100 

 

Där Mprov är massa av vikt av vatten och degeln i första vägningen, Mtotal är vikt av torkad 

residuum och degel, Mdegel är vikt på degeln och Mflyktig  är vikt av residuum och degel efter 

muffelugnen. 

 

 BOD5 (mg/l) 

BOD5 mäts enligt metoden IS 6, TWT. BOD5 oxitop kolven fylls med 164 ml av antingen 

inflödes- eller utflödesvatten. Till oxitop kolven tillsätts en omrörnings magnet, en droppe 

av nitrifikationsinhibitor (5 µg/l C4H8N2S) och två pastiller av natriumhydroxid (NaOH). 

Locket sätts på och kolven får stå i en inkubator med en temperatur på 20 
o
C med magnet 

omröring i fem dagar innan resultatet avläses. BOD5–värdet fås fram genom följande 

formel; värde * faktor = BOD. Resultaten från oxitop flaskan adderas ihop och delas med 

fem (dagar), detta gångras med en faktor på 10 (enligt metoden, eftersom mängden vatten 

är 164 ml) och slutligen har man ett BOD5–värde.  

 

 TN (mg/l) 

Från december 2013 till april 2014 mättes kväve på ett laboratorium vid UNIVATES med 

hjälp av PHA/AWWA (American Water Works Association) metoden, en kokare och 

destillator används. 

 

 TC (mg/l) och TOC (mg/l) 

Från oktober 2013 till februari 2014 mättes TC på ett laboratorium vid UNIVATES med 

hjälp av PHA/AWWA (American Water Works Association) metoden, en värmeplatta 

används. Från februari 2014 och framåt mäts TC och TOC på ett laboratorium vid 

UNIVATES med en TOC anlyzer av modell CPH från Shimadzu. 

 

 TP (mg/l) 

Mäts av professionella laborationstekniker på Unianálises vid UNIVATES. 

j 

2.3 Databehandling 

Formler som har använt för att räkna ut medelvärde, standardavvikelse och reduktion i 

procent redovisas nedanför. 

 

 Medelvärde 

 ̅   
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 Standardavvikelse 

   √
       ̅  

   
 

 

Reduktion (i procent), där Cin är inflödeskoncentrationen och Cut är 

 utflödeskoncentrationen: 
       

   
 * 100 

 

3. Typer av anlagda våtmarker 
Anlagda våtmarker används för att hantera processvatten med från olika industrier eller som 

en sekundär reningsprocess för avloppsvatten. De olika typerna av anlagda våtmarker är 

byggda för att uppnå specifika egenskaper av rening. Till exempel om process-vattnet har 

höga halter av kväve, då är det viktigt att typen av våtmarken som väljs är optimal på just 

kväverening. Typ av våtmark som väljs är även beroende på den geografiska lokaliseringen, 

då vissa våtmarker fungerar sämre under kalla förhållanden och andra lockar till sig mindre 

myggor. De grundläggande konstruktionerna av anlagda våtmarker redovisas i figur 1. I 

dagsläget finns det tre olika typer av anlagda våtmarker som används i större utsträckning: 

 

 Free Water Surface (FWS), vattenväxter ovanför vattenytan, våtmarker med öppna 

områden av vatten. De är lika i utseende till ett naturlig träsk. 

 Horizontal Subsurface Flow (HSSF), rotzonsanläggda våtmarker, de är ofta uppbyggda 

av en grusbädd med våtmarksväxter. Vatten rinner horisontellt under ytan av bädden från 

inloppet till utloppet. 

 Vertical Flow (VF), vatten distribueras vertikalt ner för en bädd av sand och grus som 

är planterad med våtmarksväxter. Vattnet behandlas när det filtreras genom växternas 

rotzon och genom bädden av sand och grus (Kadlec & Wallace, 2008). 

Figur 1.  Olika typer av anlagda våtmarker (Källor: Kadlec & Wallace, 2008; Vymazal, 2007).

Anlagd våtmark 

Surface Flow 
(Free water surface) 

Floating 
plants 

Submerged 
plants 

Emergent 
plants 

Subsurface 
Flow 

Horizontal 
flow 

Vertical 
flow 
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3.1 Free Water Surface (FWS)  

Figur 2. Schematisk bild av en Free Water Surface (FWS) våtmark (Källa: Kadlec & Wallace, 2008). 

 j 

Free water surface (FWS) våtmarker (figur 2) kännetecknas av att de har en grund och öppen 

bassäng, eller bassänger. Bassängen innehåller ofta 20 – 30 cm av rotbildande jord och har en 

vattennivån som är 20 – 40 cm djup. Våtmarken är fylld med makrofyter (Makrofyt; stor-

vuxen växt i vattenvegetation, Nationalencyklopedin, 2014, b) som är delaktiga i de olika 

reningsprocesserna som sker i våtmarken. De deltar genom att ta upp essentiella närings-

ämnen som finns i vattnet (Kadlec, 2009; Vymazal, 2008). Vegetationen skördas ofta inte, 

istället får de naturligt vissna och sedimentera till botten av bassängen där det kan användas 

som en kolkälla och ge upphov till anaeroba fickor som krävs i denitrifikationsprocessen 

(avsnitt 4.1.5) (Vymazal, 2010).  

 

FWS våtmarker kan användas för att minska halterna av suspenderat material och lätt-

nedbrytbart organiskt material, men de kan även användas som en kvävefälla. Suspenderat 

material tas bort med mekaniska processer såsom sedimentation och friktion. Stora och tunga 

partiklar sjunker till botten i början av våtmarken och de mindre, lättare partiklarna 

sedimenterar när de kommer i kontakt med makrofyter. Vegetationen i våtmarken främjar 

sedimentation genom att minska möjligheten för vatten från olika vattenpelare att blandas 

(Vymazal, 2008). De biologiska kvävereningsprocesser som sker i FWS våtmarker är bland 

annat nitrifikation och denitrifikation (avsnitt 4.1.3 – 4.1.5), genom att omväxlande över-

svämma och dränera våtmarken ökar kvävereningen då aeroba och anaeroba förhållanden 

uppstår (Persson et al., 2005). Vymazal (2010) skriver att fosforrening i en FWS inte tenderar 

att vara bra. Det beror på att fosfor inte kommer i kontakt med jordpartiklar som absorberar 

fosforn eller fäller ut den men andra mateller såsom järn (Fe) och kalcium (Ca) (avsnitt 4.3.3) 

(Vymazal, 2010). 

 j 

En faktor som påverkar funktionen hos en FWS våtmark är temperatur. Under kalla för-

hållanden minskar reningsförmågan, då nitrifikationsbakterierna (avsnitt 4.1.4) trivs bättre 

under varma förhållanden. Ifall isbildning uppstår (figur 3) på det öppna vattnet reduceras 

tillgången på syre, vilket gör att det finns mindre syre för nitrifikationsbakterierna att utnyttja 

under nitrifikationsprocessen (Kadlec & Wallace, 2008). En annan faktor som påverkar 

reningsförmågan är ifall kanalbildning uppstår mellan vegetationen. Kanalbildningen hindrar 

vattnet från att renas bland makrofyter. I vissa fall, kan dåligt underhållna FWS våtmarker bli 

fullständigt beväxta med vass och därmed få en sämre reningsförmåga (Persson et al., 2005). 
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Figur 3.  Isbildning på Arla Foods FWS våtmark i Götene, Västra Götaland (Källa: Författarens bild,                 

                2014-02-11).  

 

En fördel med FWS våtmarker är att de är bra på att hantera variationer i flöde och 

omväxlande vattennivåer på grund av de öppna bassängerna (Kadlec & Wallace, 2008). Ur 

rekreations synpunkt föredras FWS våtmarker framför andra typer av våtmarker, då de ofta 

drar till sig olika djur – särskilt ovanliga fåglar. Magle våtmark (figur 4) är en FWS våtmark 

som är en sekundär reningsprocess av vatten från ett avloppsreningsverk i Hässleholm. Ur 

rekreationssynpunkt har den ett stort värde och kallas för Magle våtmark – reningsverk och 

fågelparadis i Hässleholm. Hässleholms vatten har byggt ridspår och gångspår lägst hela 

våtmarken och en utkiksplats för fågelskådning, våtmarken drar till sig mycket folk då 

ovanliga fåglar trivs bra i våtmarksområdet (Hässleholmsvatten, 2007). Nackdelar med dem 

öppna bassängerna är att FWS våtmarker kan sprida lukt och patogener, dessutom kräver de 

mycket landyta för att fungera optimalt (Persson et al., 2005; Vymazal, 2010). Byggnations-

kostnaden för en FWS våtmark är ofta billigare än för de andra typerna av våtmarker, men 

driftkostnaden är högre (Kadlec & Wallace, 2008). 

jjj 

 
Figur 4.  Magle Våtmark – Reningsverk och fågelparadis i Hässleholm har stort värde ur rekreations                                                      

hyh         synpunkt (Källa: Författarens bild, 2013-11-22). 

jj 

FWS våtmarker används runt hela världen för att rena olika processvatten, bland annat från 

djurhållning (Knight et al., 2000), en sockerfabrik (Tonderski et al., 2005), ett avlopps-
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reningsverk (Hässleholmsvatten, 2007) och en mjölkfabrik (Götene, 2014). FWS våtmarker 

används ofta som en sekundär eller tertiär reningsprocess. Fast det finns fall där de används 

som den primära reningsprocessen, så är fallet med en FWS våtmark i Glaslough, Irland som 

behandlar avloppsvatten (Doody et al., 2008). 

 

3.2 Horizontal Subsurface Flow (HSSF) 

Figur 5.  Schematisk bild av en Horizontal Subsurface Flow (HSSF) våtmark (Källor: Kadlec & hghg          

gfgfg       Wallace, 2008).  

 

En horizontal subsurface flow (HSSF) våtmark (figur 5) kännetecknas av att inflödesvattnet 

sakta filtreras horisontellt genom poröst material under ytan av marken, subsurface. Det 

porösa materialet kan till exempel vara grus eller krossad sten. I det porösa materialet finns 

aeroba, anaeroba (syrefritt) och anoxiska fickor (Anoxi; frånvaro av molekylärt syre, O2, 

National-encyklopedin, 2014, a) där olika reningsprocesser sker. Likt en FWS våtmark har en 

HSSF även abundans på makrofyter. Aeroba och anaeroba zoner, där reducerande processer 

sker, finns kring rötterna och rhizomerna hos växtligheten (Kadlec & Wallace, 2008; 

Vymazal, 2008, 2010). Det porösa materialet är direkt kopplad till borttagandet av 

föroreningar genom mekaniska och biologiska processer, såsom filtration och sedimentation 

av suspenderat material, filtration av patogener samt sorption av organiskt material, kväve, 

fosfor och tungmetaller. Botten av våtmarken är täkt med ett ogenomträngligt skikt för att 

förhindra läckage av reningsvatten (Vrhovšek, 1996). 

 

De väsentligaste kvävereningsprocesser som sker i HSSF våtmarker är nitrifikation och 

denitrifikation (avsnitt 4.1.3). Organiskt material bryts ner aerobiskt och anaerobiskt av 

bakterier som finns i växternas rötter och rhizomer. Jämfört med andra system är 

nitrifikationen sämre i en HSSF våtmark på grund av låga syre halter, denitrifikationen 

(avsnitt 4.1.5) gynnas av de låga syrehalterna som råder i våtmarken. Likt en FWS är fosfor-

reningen (avsnitt 4.3) begränsad i HSSF våtmarker. Detta beror på begränsade mängder järn 

(Fe), aluminium (Al) och kalcium (Ca), som krävs vid utfällning av fosfor, i det porösa 

materialet (Vymazal, 2007, 2008, 2010). 

  

Fördelar med HSSF våtmarker är att eftersom de inte har öppna bassänger, som i fallet med 

FWS våtmarker, finns det mindre risk för människor och djur att exponeras för patogener och 

lukt. En HSSF våtmark som drivs korrekt minskar risken för myggor, eftersom det är en 

olämplig miljö för myggorna. En stor fördel är att HSSF våtmarker fungerar lika bra under 
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kalla förhållanden eftersom man kan isolera ytan av våtmarken med kompostmaterial eller en 

tyg filt (Kadlec, 2009; Kadlec & Wallace, 2008; Persson et al., 2005). Nackdelar med HSSF 

våtmarker är att eftersom de inte har öppna bassänger kräver de mer underhåll för att 

funktionen inte ska komprimeras. För en optimal rening är det viktigt att inte allt för många 

stora partiklar förs in i systemet. Risk för igensättning, vilket minskar reningsförmågan i 

våtmarken, ökar desto fler stora partiklar som leds genom systemet (Vymazal, 2008, 2010). 

HSSF våtmarker är vanligtvis dyrare att bygga än till exempel en FWS våtmark, men drift-

kostnaden är mindre jämfört med alternativen. Dessutom kräver HSSF mycket mindre landyta 

för att uppnå samma reningsförmåga som en FWS våtmark (Kadlec & Wallace, 2008). 

j 

Likt FWS våtmarker är HSSF våtmarker även ett populärt val av behandlingsvåtmark. De 

används runt hela världen och har bland annat används för att behandla processvatten från en 

pappersmassafabrik (Moshiri, 1993), matindustrin (Mantovi et al., 2003; Vrhovšek, 1996), en 

äggfabrik (NaturOvos, 2014) och dagvatten från en motorväg (Revitt et al., 2004). De 

tillämpas vanligtvis som sekundär behandling av processvatten eller som vattenrening för 

enskilda hus och små samhällen (Kadlec & Wallace, 2008).  

 

3.3 Jämförelse mellan FWS och HSSF våtmarker 

Free water surface och horizontal subsurface flow våtmarker är de vanligaste typerna av 

anlagda våtmarker som används i dagsläget. I tabell 1 redovisas en jämförelse av attributer 

mellan dessa två typer av våtmarker.  

j 

Tabell 1. Attributjämförelse mellan FWS (Free Water Surface) och HSSF (Horizontal Subsurface    

hghg        Flow) våtmarker (Källor: Kadlec, 2009; Kadlec & Wallace, 2008; Persson et al., 2005; 

gfggfh     Vymazal, 2007, 2008, 2010).  

 FWS  HSSF 

Byggnationskostnad Billigare Dyrare 

Driftkostnad Dyrare Billigare 

Underhållsbehov Mindre Större 

Risk för igensättning Mindre Större 

Behov av landyta Större Mindre 

Rekreationsvärde Större Mindre 

Spridning av patogener Större Mindre 

Spridning av lukt Större Mindre 

Funktion vid lägre 

temperatur 
Lägre Opåverkad 

Risk för isbildning Större Mindre 

Mängd mygg Större Mindre 

Nitrifikation Bättre Sämre 

Denitrifikation Sämre Bättre 

Torvackumulering och 

sedimentation 
Bättre Sämre 

H 

Enligt Kadlec (2009) har processvatten som inkommer till en HSSF våtmark ofta mycket 

högre halter av närsalter än processvattnet som tillkommer till en FWS våtmark. Trots detta är 

FWS våtmarker ofta valet av våtmark när det kommer till att behandla processvatten från 
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anläggningar med animalieproduktion, vilket har väldigt höga koncentrationer av närsalter. 

En analys genomförd av Kadlec (2009), gjordes för att bedöma skillnaden mellan FWS och 

HSSF våtmarker. Hans slutsats var att FWS inte är mer effektiva på att reducera ammoniak än 

en HSSF våtmark. Kadlec (2009) skriver även att det är svårt att jämföra reduktionen av 

fosfor i de olika systemen då FWS våtmarker används för att polera vatten och har låga 

koncentrationer av fosfor i inflödesvattnet. HSSF våtmarker används inte på samma sätt och 

därför har Kadlec (2009) använt koncentrationer över 1,0 mg/l och belastningar större 10 

g/m
2
/år för att få likvärdiga värden. Hans slutsats var samma som i fallet med ammonium, att 

det finns en liten eller ingen skillnad mellan systemen.  

 

3.4 Vertical Flow (VF) 

 
Figur 6.  Schematisk bild av en vertical flow VF våtmark (Källa: Kadlec & Wallace, 2008). 

j 

Vertical flow (VF) våtmarken (figur 6) är en senare variant av anlagd våtmark som uppfanns 

av Dr. Kathe Seidel år 1965 (Seidel, 1965). Det finns ett antal olika metod-variationer för den 

här typen av våtmark, den vanligaste metoden som används är pulse loading där vattnet 

tillförs periodiskt som sedan filtreras vertikalt ner för en bädd av sand och grus med ökande 

storlek (Kadlec & Wallace, 2008). 

 

Ursprungligen användes VF våtmarker som en primär reningsprocess innan vattnet 

transporterades vidare till en HSSF våtmark för ytterligare behandling. Målet med att använda 

en VF våtmark är att öka mängden syre i flödesvattnet. För att öka mängden syre, släpps 

vattnet oftast periodiskt genom två till fyra VF bäddar. Detta görs för att låta vattnet filtrera 

självständigt genom bädden och öka mängden syre i vattnet. De mest fördelaktiga 

kvävereningsprocesserna som sker i en våtmark är nitrifikation följt av denitrifikation (avsnitt 

4.1.3 – 4.1.5). Nitrifikation kräver syre – genom att öka mängden syre blir nitrifikation-

processen effektivare och därmed ökar rening av kväve (Vymazal, 2008). 
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VF våtmarker är bra på att minska mängden organiskt material, suspenderat material och 

ammonium i vattnet. Våtmarkens förmåga att oxidera ammonium gör att de klarar av att rena 

processvatten med höga halter av kväve. De har bland annat används för att behandla 

obehandlad avloppsvatten och obehandlat slam från en aktivslamanläggning (Kadlec & 

Wallace, 2008). VF våtmarker har en svag denitrifikationsprocess och därför omvandlas 

ammonium enbart till nitrat, detta är ofullständig kvävereduktion (Vymazal, 2008). Det är 

därför fördelaktigt att koppla ihop en VF våtmark med en våtmark som har en stark 

denitrifikationsprocess. 

 

Jämfört med andra typer av anlagda våtmarker, FWS och HSSF, kräver VF våtmarker mindre 

yta. Nackdelen med VF våtmarker är att de kräver mer underhåll då de drivs av pumpar, 

timers och annan elektrisk apparatur (Vymazal, 2008). 

  

3.5 Hybridvåtmarker

Figur 7.  En variant av hybridvåtmark, där vattnet först filtreras genom en VF (vertical flow) våtmark

   och sedan genom en HSSF (horizontal subsurface flow) våtmark (Källa: Kadlec & Wallace,      

  2008).  

j 

Hybridvåtmarker (figur 7) är benämningen som används när två eller flera olika typer av 

våtmarker sammankopplas för att uppnå en optimal rening av processvatten. De blir allt 

vanligare vid konstruktion av våtmarker. Genom att till exempel först låta processvattnet 

filtreras genom en VF våtmark och sedan filtreras vidare genom en HSSF våtmark ökar man 

denitrifikationsprocessen (avsnitt 4.1.5) i den senare våtmarken (Vymazal, 2007). 

Nitrifikation, det vill säga oxidation av ammonium till nitrat, sker i VF våtmarken och 

denitrifikation, det vill säga reduktion av nitrat till lustgas och kvävgas sker i HSSF 

våtmarken (Vymazal, 2013). Detta ökar kvävereningen kraftigt då HSSF våtmarker har en 

begränsad kapacitet för oxidation av ammoniak (Kadlec & Wallace, 2008). VF–HSSF är inte 

den enda typen av hybridvåtmark som används. Det finns en mängd lyckade varianter av 

hybridvåtmarker som används för att rena processvatten med olika ursprung, se tabell 2.  
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Tabell 2.  Olika varianter av hybridvåtmarker som hanterar processvatten med varierande ursprung. 

VF = Vertical Flow, HSSF = Horizontal Subsurface Flow, FWS = Free Water Surface, D 

=damm (Källa: Vymazal, 2008).        

Våtmarkssystem Land Processvatten från: Källa: 

VF–HSSF Frankrike Ost mejeri Reeb & Werckmann (2005) 

VF–HSSF Italien Ost mejeri Comino et al. (2011) 

HSSF–VF Danmark Avloppsvatten Brix et al. (2003) 

FWS–HSSF Taiwan Vattenbruk Lin et al. (2002; 2005) 

HSSF–FWS Italien Vingård Masi et al. (2002) 

VF–HSSF–FWS–D Italien Vingård Masi et al. (2002) 

j 

4. Reningsprocesser i våtmarker 
Som tidigare nämnts för dem olika typerna av våtmarker, används våtmarker för att rena 

processvatten från olika närsalter såsom kväve och fosfor. Persson et al. (2005) skriver att den 

ideala våtmarken för kväverening är grund med mycket växtlighet och lite kanalbildning i 

växtligheten. Författarna skriver även att den ideala våtmarken för fosforrening är djup och 

vid, samt har ett långsamt flöde. Nedan beskrivs de vanligaste kväve- och fosforrenings-

processer som sker i våtmarker samt information om rening av BOD och suspenderat 

material. 

 

4.1 Kväverening 

I våtmarker sker ett antal olika naturliga och biologiska kvävereningsprocesser. Vissa 

omvandlingar av kväve (N) kräver energi, vanligtvis i form av en kolkälla, medan andra ger 

upphov till energi som används av organismer för tillväxt. För att bibehålla en välfungerande 

våtmark är det viktigt att alla olika former av omvandling av kväve är igång. Omvandlingarna 

kontrolleras av enzymer i de kvävereducerande organismerna (Vymazal, 2007). De viktigaste 

formerna av oorganiskt kväve som omsätts behandlingsvåtmarker är; ammonium (NH4
+
), 

nitrit (NO2
-
), nitrat (NO3

-
), lustgas (N2O) och kvävgas (N2) (Kadlec & Wallace, 2008). I tabell 

3 redovisas de olika kvävereningsprocesser som sker i anlagda våtmarker. 

  

Tabell 3.  De olika kvävereningsprocesser och kväveomvandlingar som sker i anlagda behandlings- 

                 våtmarker (Källa: Vymazal, 2007). 

Process Omvandling 

Ammoniakavdunstning Ammoniak–N (aq)  Ammoniak–N (g) 

Ammonifikaiton (mineralisering) Organiskt–N Ammoniak–N 

Nitrifikation Ammoniak–NNitrit–NNitrat–N 

Nitrat-ammonifikation Nitrat–NAmmoniak–N 

Denitrifikation Nitrit–NKvävgas, Lustgas 

Kvävefixering Kvävgas Ammoniak–N (Organiskt–N) 

Assimilation (växtupptag) 
Ammoniak–N, nitrit–N, nitrat–N  

Organiskt–N 

Ammoniak adsorption  

Sedimentation av organiskt kväve  

ANAMMOX (Anaerobisk ammoniak 

oxidation) 
Ammoniak–N Kvävgas 
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Nitrifikation följt av denitrifikation är de mest effektiva kvävereningsprocesser som sker i 

våtmarker. I en anlagd våtmark varierar kvävereningen mellan  25 – 85 %, beroende på vilka 

halter av kväve som tillkommer i processvattnet. Denitrifikations-processen står för mellan 60 

– 70 % av den totala kväverening och växtassimilation står för  

20 – 30 % (Lee et al., 2009). 

 

4.1.1 Ammoniakavdunstning 
Ammoniakavdunstning (eng. volatilization) är en fysikalisk-kemisk process där ammoniak–

kväve (NH3–N) är i jämvikt mellan gas- och hydroxylform. Detta redovisas i nedanstående 

reaktion (Reddy & Patrick, 1984; Vymazal, 2007); 
. 
NH3(aq) + H2O = NH4

+ 
+ OH

-  
. 
Reddy och Patrick (1984) påpekar att förluster av ammoniak inte är signifikant vid ett pH 

lägre än 7,5 men vid pH 9,3 är förhållandet mellan ammoniak och ammonium 1:1 och 

förluster av ammoniak via avdunstning är stora.  

 j 

4.1.2 Ammonifikation (mineralisering) 
Ammonifikation är en biologisk omvandlingsprocess där ammoniak frisläpps från organiska 

kväveföreningar. Föreningar som innehåller kväve bryts ner i aeroba och anaeroba zoner i 

våtmarken. Döda och förmultnade celler samt vävnad frisläpper organiskt ammoniak  till 

omgivande vatten när det bryts ner. Ammoniak–kvävet omvandlas vidare i nitrifikation–

denitrifikationsprocessen (Lee et al., 2009; Vymazal, 2007; Kadlec & Wallace, 2008). En stor 

andel (upp till 100 %) av det organiska kvävet omvandlas till ammoniak. Kinetiskt är 

ammonifikation en av de snabbaste kvävereningsprocesser som sker i våtmarker, processen 

sker snabbast i syrerika zoner och hastigheten minskar i anaeroba zoner (Reddy & Patrick, 

1984; Vymazal, 2007). Hastigheten är beroende av temperatur, kol/kväve förhållande, jord-

förhållanden och tillgång på näringsämnen (Lee et al., 2009; Vymazal, 2007). Reddy och 

Patrick (1984) skriver att den optimala temperaturen för ammonifikation är mellan 40 – 60 
o
C 

och optimal pH ligger mellan 6,5 – 8,5. Enligt Kadlec och Wallace (2008) är de typiska 

reaktionerna som sker under ammonifikation följande: 
. 
Sönderfall av urea:  

NH2CONH2 + H2O → 2NH3 + CO2 
.  
Sönderfall av aminosyror: 

R-CH(NH2)COOH + H2O → NH3 + CO2 

j 

4.1.3 Nitrifikation och denitrifikation 
Nitrifikation och denitrifikation är de effektivaste biologiska kvävereningsprocesserna som 

sker i anlagda våtmarker. De är nära sammankopplade och sker ofta strax efter varandra. 

Processen utnyttjar dem kemoautotrofa nitrifikationsbakterierna nitrosomonas (NH4
+
 → NO2) 

och nitrobacter (NO2 → NO3) samt denitrifikationsbakterier för att först omvandla kväve till 

nitrat, som sedan omvandlas till kvävgas. Reaktionsformler för nitrifikation–denitrifikations-

processen redovisas nedan (Persson et al., 2005; Vymazal, 2007).  
. 
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Nitrifikation:  

NH4
+
 + 2O2 –Nitrifikationsbakterier→ NO3

- 
+ 2H

+
 + H2O 

. 

Denitrifikation: 

Organiskt material + 2NO3
-
 + H2O –Denitrifikationsbakterier→ 

2,5CO2 + 2OH
-
 + N2 

j 

4.1.4 Nitrifikation 
Nitrifikation definieras som den biologiska oxidationen av ammonium till nitrat med nitrit 

som intermediär. Det är en kemoautotrof process som endast sker under aeroba förhållanden. 

Nitrifikationsbakterier får energi från oxidation av ammoniak och/eller nitrit och koldioxid 

används som en källa för syntes av nya celler (Lee et al., 2009; Reddy & Patrick, 1984; 

Vymazal, 2007). Den totala nitrifikationsprocessen sker i två steg; oxidation av ammoniak–

kväve till nitrat–kväve, så kallad nitriation och oxidation av nitrit–kväve till nitrat–kväve, så 

kallad nitrifikation. Oxidationsreaktionerna genomförs av olika syrekrävande bakterier, 

reaktionerna redovisas nedanför (Kadlec & Wallace, 2008; Vymazal, 2007). 
. 
Nitriation, oxidation av ammoniak till nitrit med hjälp av nitrosomonas bakterien: 

NH4
+
 + 1½ O2 → NO2

-
 + 2H

+
 + H2O 

. 
Nitrifikation, oxidation av nitrit till nitrat med hjälp av nitrobacter bakterien: 

NO2
-
 + ½O2 → NO3

- 
. 
De två nitrifikationsreaktioner är mycket nära sammankopplade, vilket innebär att nitrit 

omedelbart oxiderar vidare till nitrat (Tonderski et al., 2002). Den sammanlagda reaktionen 

för nitrifikation är (Persson et al., 2005; Reddy & Patrick, 1984): 
. 
NH4

+
 + 2O2 → NO3

-
 + 2H

+
 + H2O 

. 
I akvatiska system, såsom våtmarker, är hastigheten av nitrifikation beroende på temperatur, 

pH, vattnet alkalinitet, organiska kolkällor, antal mikroorganismer samt koncentration av 

ammoniak–kväve i vattnet. Dessutom som sagts innan kräver nitrifikation gott om syre i 

omgivande miljö – ifall syre tar slut, upphör nitrifikationsprocessen (Tonderski et al., 2002).  

Nitrifikationsbakterier har en långsam tillväxt som är väldigt känslig för låga temperaturer, 

temperaturer lägre än 15 
o
C har drastiska effekter på nitrifikationshastigheten. Den optimala 

temperaturen för nitrifikation ligger mellan 25 – 35 
o
C (Kadlec & Wallace, 2008; Persson et 

al., 2005; Reddy & Patrick, 1984; Vymazal, 2007). Optimal pH för nitrifikation ligger mellan 

7,0 – 9,2 (Kadlec & Wallace, 2008). Vätejoner som uppstår under processen kan sänka pH:et i 

våtmarken, ifall detta sker kan kalk tillsättas för att öka pH (Persson, et al., 2005). Eftersom 

alla dessa faktorer påverkar hastigheten på nitrifikation är det lätt att avläsa variationer i 

nitrifikationens effektivitet (Reddy & D’Angelo, 1994).  

 

4.1.5 Denitrifikation 
Denitrifikation definieras som processen där nitrat biologiskt reduceras till gasformigt kväve i 

form av kvävgas och lustgas, via intermediärerna nitrit och kväveoxid (NO) (Jetten et al., 

1997; Reddy & Patrick, 1984; Vymazal, 2007). Det är en anaerob process som kräver tillgång 

på en nedbrytbar organisk substans, en så kallad kolkälla (Persson et al., 2005). 
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Denitrifikationsprocessen är en anaerob process som utgörs genom två olika typer av 

bakterier. Den ena processen genomförs av nedbrytningsbakterier och vatten, så kallad 

heterotrof denitrifikation och den andra varianten utförs av bakterier som får energi genom att 

oxidera oorganiska ämnen, så kallad autotrof denitrifikation. Ämnen som oxideras under 

autotrof denitrifikation är exempelvis järn-, mangan- och svavelföreningar (Tonderski et al., 

2002). Vid båda typer av denitrifikation används nitrat som mottagare av elektroner som 

frigörs vid oxidation, nitratet är en så kallad elektronacceptor. Denitrifikationsreaktionen är 

irreversibel under naturliga förhållanden, formeln för anaerob denitrifikation redovisas 

nedanför (Reddy & Patrick, 1984; Tonderski et al., 2002; Vymazal, 2007): 
. 
C6H12O6 + 4NO3 → 6CO2 + 2N2 + 6H2O 
.jjjkj 
Forskare är överens om att följande reaktionssekvens kan användas för att beskriva 

denitrifikation (Kadlec & Wallace, 2008; Lee et al., 2009; Reddy & Patrick, 1984; Vymazal, 

2007). 
. 
NO3

-
 → NO2

-
 → N2O → N2O → N2 

. 
Faktorer som påverkar hastigheten av denitrifikation är anaeroba förhållanden, tillgång på 

lättillgängliga kolkällor, temperatur, pH, närvaro av denitrifikationsbakterier, jordart och 

förekomst av översvämningsvatten (Vymazal, 2007). Optimal temperatur för denitrifikation 

ligger mellan 20 – 40
 o
C och optimal pH ligger mellan 6,0 – 8,5 (Lu et al., 2009; Reddy & 

Patrick, 1984). Ett pH värde lägre än fem påverkar denitrifikationshastighet markant och ett 

pH värde som understiger fyra gör att denitrifikationsprocessen nästan fullständigt upphör 

(Vymazal, 2007). Det är viktigt att det finns gott om organiskt kol eftersom denitrifikations-

bakterier använder det som en energikälla. De flesta våtmarker har inte tillräckligt med 

lättnedbrytbara kolkällor för att kunna genomgå kontinuerlig heterotrof denitrifikation, kol 

kan tillsättas till våtmarken för att höja kol:kväve förhållandet (Lee et al., 2009).  

 

En annan process som genomförs av denitrifikationsbakterier sker under aeroba förhållanden. 

Ifall syre finns i närheten av denitrifikationsbakterier kan de oxidera en kolhydrat, till 

exempel glukos (C6H12O6), till koldioxid och vatten. Bakterierna använder syre som elektron-

acceptor på samma sätt som nitrat under anaeroba förhållanden. Den här processen finns så att 

denitrifikationsbakteriernas funktion inte behöver upphöra under anoxiska förhållanden. 

Nedanstående reaktion sker under aeroba förhållanden (Reddy & Patrick, 1984; Vymazal, 

2007): 
. 
C6H12O6 + O6 → 6CO2 + 6H2O 

j 

.4.1.6 Kvävefixering 
Kvävefixering är en biologisk process där kvävgas omvandlas till ammoniak. Reduktionen av 

kvävgas till ammoniak är en snabb process som genomförs av autotrofa och heterotrofa 

bakterier, cyanobakterier (blågröna alger) och makrofyter (Kadlec & Wallace, 2008). I 

våtmarker kan kvävefixering ske i vattnet, ytjorden, i aeroba och anaeroba mättade jordar 

samt i rotzonen, bladen och stamytor hos växter. Fixeringen kräver mycket energi från 
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bakterier och makrofyter, därför är andelen fixering som sker i våtmarken väldigt låg jämfört 

med de andra kvävereningsprocesserna (Vymazal, 2007). 
j 

4.1.7 Assimilation (växtupptag) 
Assimilation av kväve refererar till en andel olika biologiska processer som omvandlar 

oorganiskt kväve till organiska föreningar. De organiska föreningar används som byggstenar i 

celler och vävnad i växter. Ammoniak och nitrat är de vanligaste formerna av kväve som 

används vid assimilation. De flesta växter kan ta upp flera former av kväve, fast vissa föredras 

framför andra (Kadlec & Wallace, 2008; Vymazal, 2007). Kadlec och Wallace (2008) och 

Vymazal (2007) skriver att de flesta växter föredrar att ta upp ammoniak framför nitrat. I 

nitrat rika vatten kan växter anpassa sig att ta upp nitrat, då det blir deras primära källa på 

kväve. Områden som har fattigt med nitrifikation har ett överskott på ammonium (NH4
+
), 

växter i dessa områden kan anpassa sig till att föredra ammonium (Lee et al., 2009; Vymazal, 

2007). Upptagen av de olika kväveformerna är dock bara temporärt, när växterna dör och 

sjunker till botten av våtmarken frisläpps dessa näringsämnen tillbaka till omgivande vatten 

(Kadlec & Wallace, 2008; Vymazal, 2010).  
j 

4.1.8 ANAMMOX  
Anaerobic ammonium oxidation (ANAMMOX) är omvandlingen av nitrit och ammonium till 

kvävgas, processen sker endast under anaeroba förhållanden (Vymazal, 2007). En 

ANAMMOX reaktionen som sker i närvaro av nitrit och ammoniak (NH4
+
) sker med hjälp av 

bakterierna Planctinycetes och Nitrosomonas eutopha, reaktionsformeln redovisas nedanför 

(Kadlec & Wallace, 2008): 
. 
NH4

+
 + NO2

-
 → N2 + 2H2O 

. 
ANAMMOX bakterier och kväverening har inte varit ett forskningsobjekt särskilt längre. Det 

är dock bevisat att bakterierna är delvis ansvariga för omvandlingen av ammonium till kväve 

under denitrifikationsprocessen. Ammonium är autotrofiskt oxiderad under anaeroba 

förhållanden till kvävgas medan nitrit används som en elektronacceptor. Eftersom 

ANAMMOX bakterier är autotrofa kräver de ingen kolkälla, som i fallet med denitrifikations-

bakterierna (Lee et al., 2009; Vymazal, 2007). Lee et al. (2009) menar på att detta är då 

kostbesparande och förebygger ineffektiv omvandling av organiska substanser eftersom det 

inte finns behov av luftning (nitrifikation) eller tillsats av en extern kolkälla (denitrifikation).  

j 

Tillväxt av AMAMMOX bakterier sker väldigt sakta, faktorer som påverkar bakterierna är 

bland annat temperatur, pH, tillgängligt ammoniak, tillgängligt salpetersyra (HNO3), 

hydraulisk uppehållstid (eng. hydraulic residence time, HRT), upplöst syre, tillgång till 

organiska föreningar och hydoxylamin (NH2OH) (Lee et al., 2009). Både Lee et al. (2009) 

och Vymazal (2007) skriver att fortsatt forskning kring ANAMMOX bakterier krävs för att 

kunna avgöra de optimala parametrarna för maximal tillväxt och kväverening.  

 j 
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4.2 Kväverening i olika typer av våtmarker 

Eftersom de olika typerna av anlagda våtmarker, beskriva i avsnitt 3, skiljer sig i utformning 

hanterar de dem olika kvävereningsprocesserna olika väl. Funktionaliteten av olika 

kvävereningsprocesser i FWS, HSSF och VF våtmarker redovisas i tabell 4.  

 

Tabell 4. Effektiviteten av olika kvävereningsprocesser i de tre vanligaste typerna av anlagda  

                 våtmarker; FWS (Free Water Surface), HSSF (Horizontal Subsurface Flow) och  

               VF (Vertical Flow) (Källa: Vymazal, 2007). 

 FWS HSSF VF 

Volatilization Medium Noll Noll 

Ammonifikation Hög Hög Hög 

Nitrifikation Medium Väldigt låg Väldigt hög 

Denitrifikation Medium Väldigt hög Väldigt låg 

Assmililation 

(växtupptag) 
Låg Låg Låg 

j 
Nitrifikation följt av denitrifikation är den viktigaste biologiska kvävereningsprocessesen som 

sker i våtmarker. Som redovisas i tabell 4 är nitrifikationen väldigt hög i en VF våtmark och 

som nämnts i avsnitt 3.4 beror detta på den ökade mängden syre som en VF tillför till vattnet. 

Däremot är nitrifikationen låg hos en HSSF våtmark på grund av låga syre halter. Den låga 

syrehalten i en HSSF nyttjar denitrifikationsbakterier och detta ger en hög effektivitet på 

denitrifikation. Att till exempel konstruera en hybridvåtmark med en inledande VF våtmark 

där vattnet sedan leds vidare till en HSSF våtmark har därmed stora fördelar om kväverening 

är det huvudsakliga målet med våtmarken (Kadlec & Wallace, 2008; Vymazal, 2007, 2008).  

j  

4.3 Fosforrening 

I våtmarker finns fosfor (P) i form av fosfat (PO4
3-

) i organiska och oorganiska föreningar. 

Förhållandet organisk och oorganiskt fosfat är beroende på jordtyp, vegetation och hur 

marken tidigare har används (Reddy et al., 1999). Organiskt bundet fosfat kan till exempel 

hittas i fosfolipider, nukleinsyror och organiska polyfosfater som ko-enzymer, ATP och ADP 

(Vymazal, 2007). Oorganiska former av fosfat är salter av fosfatjonen, några exempel är 

järn(III)fosfat (FePO4), kalciumfosfat [Ca3(PO4)2] och aluminiumfosfat (AlPO4) (Kemikalie-

inspektionen, 2010). Den vanligaste benämningen för de olika formerna av oorganiskt fosfat 

är ortofosfat (PO4-P) (Kadlec & Wallace, 2008). Fri ortofosfat (PO4
3-

) är den enda formen av 

fosfor som direkt kan upptas av alger och makrofyter (Vymazal, 2007).  

  

Fosfors kretslopp är betydligt annorlunda än kvävets kretslopp. Det sker ingen förändring i 

oxidationstal under loppet av assimilation eller nedbrytning av organiskt fosfat (Vymazal, 

2007). En av de största skillnaderna mellan kväverening och fosforrening är att det inte sker 

förluster av fosfor genom metaboliska processer (till exempel, inga förluster av gasformig 

fosfor), fosfor tenderar att ackumulera på botten av våtmarken (Reddy & D’Angelo, 1994).  

 

Det finns ett antal olika fosforreningsprocesser som sker i anlagda våtmarker, de kan avlägsna 

fosfor från processvatten både kortsiktigt och långsiktigt. De olika fosfor omvandlande 
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processerna som sker i våtmarker är; torvackumulering och sedimentation (eng. accretion), 

adsorption, utfällning, växt- och mikrobiell assimilation, fragmentering och urlakning och 

mineralisering (Craft & Richardson, 1993; Kadlec & Wallace, 2008; Richardson, 1985; 

Richardson et al., 1997; Vymazal, 2007).  

 

4.3.1 Torvackumulering och sedimentation 

Torv är en jordart, torvmossejordart, som finns i våtmarker. Det består huvudsakligen av 

växtrester som på grund av komprimerad syretillgång mer eller mindre undgått nedbrytning 

(Nationalencyklopedin, 2014, c). Ackumulation av torv i våtmarker sker väldigt långsamt, den 

genomsnittliga ökningen är endast 1 till 2 mm per år. Samtidigt som torvlagret ökar, ökar 

ansamlingen av fosfor. Richardson och Marshall (1986) skriver att i de översta 20 cm av torv-

jord finner man >95 % av levande växtrötter och 92 % organiskt fosfor. Forskningen är enig 

om att sedimentation av torv är en av de största fosforsänkorna i våtmarker (Craft & 

Richardson, 1993; Kadlec & Wallace, 2008; Richardson, 1985; Vymazal, 2007). Forskning 

visar att den genomsnittliga permanenta lagringen av fosfor i naturliga våtmarker är ungefär 

0,5 g/m
2
/år (Craft & Richardson, 1993; Richardson, 1985; Richardson & Marshall, 1986). 

Vymazal (2007) skriver att den genomsnittliga lagringen av fosfor i en anlagd behandlings-

våtmarker är betydligt högre, upp till 75 g/m
2
/år. Han skriver även att det är viktigt att beakta 

att koncentrationen fosfor i processvattnet är mycket högre än vattnet som tillkommer till en 

naturlig våtmark. 

 jj 

4.3.2 Adsorption 
Adsorption av fosfor innebär att olika varianter av fosfor fastnar på ytan av partiklar, till 

exempel jord. Processen sker när det finns gott om lera eller mineral komponenter i jorden 

(Vymazal, 2007). I organiska jordar är fosfor adsorption kopplad till höga halter av 

aluminium (Al), järn (Fe) och/eller kalcium (Ca) (Richardson, 1985; Richardson & Marshall, 

1986). 

 j 

4.3.3 Utfällning  
Utfällning av fosfor sker när fosfat reagerar med en katjon såsom järn (Fe), aluminium (Al), 

kalcium (Ca) eller magnesium (Mg). Processen sker när halten av antingen fosfat eller katjon 

är hög. Några av dem vanligaste utfällningar som sker i våtmarker redovisas i tabell 5 (Reddy 

& D’Angelo, 1994; Vymazal, 2007). 

  

Tabell 5. Några av dem vanligaste fällningar som formas när fosfat reagerar med olika katjoner i en     

                våtmark (Källor: Reddy & D’Angelo, 1994; Vymazal, 2007). 

Namn Kemisk beteckning 

Apatit [Ca5(Cl, F)(PO4)3] 

Hydroxylapatit [Ca5(OH)(PO4)3] 

Variscit [Al(PO4) * 2H2O] 

Strengit [Fe(PO4) * 2H2O] 

Vivianit [Fe3(PO4)2 * 8H2O] 

Wavellit [Al3(OH)3(PO4)2 * 5H2O] 

 

pH är en avgörande faktor när det gäller utfällning av fosfat. I jordar som har ett pH värde 
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lägre än sju sker ofta utfällning av fosfat med aluminium eller järn. Utfällning av kalcium 

eller magnesium sker i jordar som har ett pH värde högre än sju. Reducerande förhållanden 

leder till upplösning av järnföreningar, till exempel strengit [Fe(PO4) * 2H2O], och frisättning 

av fosfat (Kadlec & Wallace, 2008; Richardson et al., 1997). 

 

Förutom dem direkta kemiska reaktionerna som redovisas i tabell 5, kan fosfor även 

samutfälla (eng. co-precipitate) med andra föreningar. Dessa kan till exempel vara 

järn(III)oxidhydroxid [FeO(OH) * H2O] och karbonat mineraler som kalcit, CaCO3 (Kadlec 

& Wallace, 2008). Ifall sulfid (S
2-

) finns tillgänglig, på grund av sulfat reducerande 

förhållanden, kan järnsulfid (FeS) fällas ut och hindra utfällning av järn med fosfat (Kadlec & 

Wallace, 2008; Reddy & D’Angelo, 1994). 

 

4.3.4 Växtassimilation 
Upptag av fosfor sker i huvudsak genom rötterna hos växter, en mindre del av adsorptionen 

sker i löven och skotten. Vid början av växtsäsongen är upptaget av fosfor som högst. Det 

finns två olika processer som sker i våtmarker, assimilation samt lagring och frisättning. 

Vilken process som sker är beroende på vilken typ av växt det är och dess tillväxtegenskaper 

(Reddy et al., 1999). Fosforn binds som en del av växtens struktur och sedimenterar (avsnitt 

4.3.1 – torvackumulering och sedimentation) när växten vissnar till botten av våtmarken. I 

den andra processen, lagring och frisättning, lagrar en växt fosfor under växtsäsongen. Dock 

är denna slags lagringen enbart temporärt, som namnet avslöjar frisläpps fosfor tillbaka till 

omgivande miljö när växten vissnar (Kadlec & Wallace, 2008; Reddy et al., 1999; Vymazal, 

2007). 

j 

4.3.5 Mikrobiell assimilation 

 
Figur 8.  Fytoplankton på ytan av Magle våtmark (Hässleholmvatten, 2007), en FWS våtmark i  

               Hässleholm (Källa: Författarens bild, 2013-11-22). 

j 

Mikrobiellt upptag av fosfor sker väldigt snabbt, men mängden permanent lagrad fosfor är 

väldigt liten. Assimilationen av fosfor sker med hjälp av mikrobiota såsom bakterier, 

svampar, alger och mikroevertebrater. Assimilation sker snabbt på grund av att mikrobiota 

växter och förökar sig snabbt (Vymazal, 2007). Livscykeln för dessa organismer är kort, när 

de dör frisläpps det mesta av fosforn som upplöst organisk fosfor (eng. dissolved organic 
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phosphorous) (DOP) och endast en bråkdel sedimenterar och lagras permanent (Kadlec & 

Wallace, 2008). Mängden som organismerna kan assimilera är beroende på den ekologiska 

statusen (eng. trophic status). I mindre näringsrika områden kan det mikrobiella upptaget av 

fosfor vara betydligt mycket högre än i näringsfattiga områden (Richardson et al., 1997). I 

FWS våtmarker med öppna bassäng ytor kan fytoplankton finnas (figur 8) på grund av de 

höga ljusnivåerna. Fytoplankton lever på ytan av vattnet och assimilerar höga halter av fosfor 

(Kadlec, 2009). 

 

4.4 Fosforrening i olika typer av våtmarker 

Eftersom de olika typerna av anlagda våtmarker, beskrivna i avsnitt 3, skiljer sig i utformning 

hanterar de dem olika fosforreningsprocesserna olika väl. Funktionaliteten av olika 

fosforreningsprocesser i FWS, HSSF och VF våtmarker redovisas i tabell 6. 

  

Tabell 6. Effektiviteten av olika fosforreningsprocesser i de tre vanligaste typerna av anlagda  

                 våtmarker; FWS (Free Water Surface), HSSF (Horizontal Subsurface Flow) och  

               VF (Vertical Flow) (Källa: Vymazal, 2007). 

 FWS HSSF VF 

Torvackumulering 

och sedimentation 
Hög Noll Noll 

Adsorption Låg Hög Hög 

Utfällning Väldigt hög Väldigt låg Väldigt låg 

Växtassimilation 

(med växtskörd) 
Låg Låg Låg 

Mikrobiellt upptag Låg Låg Låg 

kjk 
Som tidigare nämnts är torvackumulering och sedimentation den största fosforsänkan som 

finns i våtmarker. Torvackumulering och sedimentation är störst i FWS våtmarker eftersom 

processen sker när det finns gott om biomassa och vatten som täcker sedimentet. Adsorption 

är högt i både HSSF och VF eftersom det finns gott om ytor för fosfor att komma i kontakt 

med, till exempel det porösa materialet i HSSF våtmarker. Utfällning av fosfor är lågt i HSSF 

och VF våtmarker eftersom det inte finns goda tillgångar på dem essentiella katjoner 

(Vymazal, 2007). 

 

4.5 Reduktion av BOD  

Biological oxygen demand (BOD), biokemisk syreförbrukning, är ett mått på hur mycket syre 

som krävs för de biogeokemiska oxidations processer av organiska material (till exempel 

sulfid, S
2-

). Våtmarker reducerar koncentrationen BOD i processvatten genom mikrobiell 

nedbrytning och sedimentation av organiskt material. Nedbrytningen sker i både aeroba och 

anaeroba zoner (Choudhary et al., 2011; Hemond & Benoit, 1988; Kadlec, 2009; Kadlec & 

Wallace, 2008: USEPA, 2000). Choudhary et al. (2011) skriver att reduktionen sker snabbast i 

de aeroba zonerna. I anlagda våtmarker tillförs stora mängder BOD till våtmarken i process-

vattnet. Naturliga, biotiska processer som sker i våtmarken tillför kontinuerligt nytt BOD till 

våtmarken. Ifall höga halter av BOD uppstår i ett område kan låga syre halter och anoxiska 

förhållanden förekomma vilket leder till försämrad nitrifikation (Choudhary et al., 2011; 

Hemond & Benoit, 1988).  



 

21 
 

Våtmarker är effektiva på att reducera mängden BOD i processvattnet, så länge inflödes-

halterna av BOD är högre än de naturliga bakgrundshalterna i våtmarken. Koncentrationen av 

BOD5 kan inte understiga en viss koncentration i en våtmark, detta kallas för non-zero-

background-BOD och brukar vara mellan 1 – 10 mg/l. Faktorer som påverkar non-zero-

background-BOD är våtmarkens area, flödet och koncentrationen av BOD (Kadlec & 

Wallace, 2008). Hemond och Benoit (1988) skriver att våtmarker med långa uppehållstider är 

bättre anpassade för reduktion av BOD. De skriver även att trots att växtmaterial är en källa 

till BOD kan växterna förbättra BOD reningen genom att inkapsla partikulärt material, vilket 

gör det lättare för dem nedbrytande mikroorganismerna att fästa sig till materialet (Hemond & 

Benoit, 1988). USEPA:s (2000) rekomendationer på BOD i avloppsvatten som tillförs FWS 

och HSSF våtmarker borde inte vara högre än 6 mg/m
2
/dygn. Dessa värden ska vara 

tillräckligt låga för att ge utsläppsvärden mellan 20 – 30 mg/l. 

 

4.6 Reduktion av suspenderat material 

Total suspended solids (TSS), total suspenderat material, är ett mått på hur mycket partikulärt 

material, i organiskt och oorganisk form, som finns suspenderat i en vattenpelare. Höga halter 

av TSS kan ge höga halter av turbiditet i våtmarker. Grumligt vatten gör att mindre ljus når 

ner till botten av bassängen och därmed reduceras fotosyntesprocessen och tillförsel av syre 

från växter (Hemond & Benoit, 1988). I våtmarker tas suspenderat material bort genom 

filtration och sedimentering (USEPA, 2000). Som tidigare nämnts kan HSSF täppas igen ifall 

för mycket stora partiklar tillförs till systemet (avsnitt 3.2). HSSF är bättre på att filtrera bort 

TSS än vad FWS är, men att det gäller enbart för inflöden som kan potentiellt täppa igen 

HSSF systemet ifall materialet inte bryts ned på 5 – 10 år, skriver Kadlec (2009). USEPA:s 

(2000) rekommenderade halter för tillförsel av TSS (från avloppsvatten) till en FWS är  

5 g/m
2
/dygn och 20 g/m

2
/dygn för HSSF våtmarker, dessa värden ska vara tillräckligt låga för 

att ge utsläppsvärden omkring 30 mg/l. 

j 

5. NaturOvos behandlingssystem 
NaturOvos äggfabrik i Salvador do Sul, Rio Grande do Sul, Brasilien byggdes år 1966. 

Fabriken sköljer och paketerar ägg från höns och vaktel, tillverkar äggpulver i form av 

pastöriserad och torkad äggula och vita, äggprotein i form av albumin och paketerar flytande 

äggula och vita. Under juni år 2013 designades och byggdes en våtmark för att komplettera 

det dåvarande behandlingssystemet och för att förbättra kväve- och fosforrening av firman 

Tempus – Soluções ambientais e topográficas (miljölösningar och topografi) (Tempus, 2014). 

Hela systemet består nu av en aktivslamanläggning bestående av två luftningsbassänger och 

två sedimenteringstankar, en uppehållsbassäng och en horizontal subsurface flow våtmark 

(avsnitt 3.2). Recipienten av det behandlade vattnet är en damm som ligger brevid 

behandlingssytemet. Vatten som behandlas genom behandlingssystemet är processvatten från 

framställning av produkter, sköljning av ägg samt vatten från rengöring av utrymmen på 

fabriken. Inget dagvatten eller spillvatten från området renas genom behandlingssystemet.  

 

Tillsyn av NaturOvos behandlingssystem sker från det brasilianska miljödepartementet i Rio 

Grande do Sul, CONSEMA. Riktvärden för NaturOvos utsläppsvatten sätts av CONSEMA, 
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utsläppsvatten från NaturOvos tillhör kategorin utsläppsvatten från industrier. I tabell 7 

redovisas riktvärden för utsläpp av processvatten från industrier satta av CONSEMA 

(RESOLUÇÃO CONSEMA N
o
 128, 2006). 

 

Tabell 7. Riktvärden satta av miljödepartementet i Rio Grande do Sul, CONSEMA, för maximala  

                utsläppsvärden för BOD5 (biological oxygen demand), TKN (total Kjeldahl nitrogen),  

               ammoniak-kväve, TP (totalfosfor) och TSS (total suspeded solids) från utsläpp från  

                  industrier (Källa: RESOLUÇÃO CONSEMA N
o
 128, 2006). 

Parametrar Riktvärde 

BOD5 (mg O2/L) 110 

TKN (mg TKN/L) 20 

Ammoniak – kväve (mg NH3/L) 20 

TP (mg P/L) 3 

TSS (mg/l) 125 

j 

5.1 Utformning av behandlingssystemet 

NaturOvos behandlingssystem består av en aktivslamanläggning bestående av två luftnings-

bassänger och två sedimenteringstankar, en uppehållsbassäng och en HSSF våtmark (avsnitt 

3.2), recipienten är en damm. En karta över systemet och hur vattnet flödar redovisas i figur 9 

och bilder av behandlingssystemet redovisas i figur 10. 

Figur 9.  Sammansättning av NaturOvos behandlingssystem i Salvador do Sul, Rio Grande do Sul,   

                 Brasilien (Källa: Författarens bild). 

 

Areorna och volymerna på luftbassängerna är 700 m
2
 och 1 050 m

3
 respektive 300 m

2
 och 

450 m
3
. Tanken bakom luftbassänger är att genom ökad syre tillförsel ge goda förhållanden 

för nitrifikationsbakterierna (avsnitt 4.1.4). Efter luftbassängerna passerar vattnet vidare till 

två sedimenteringstankar med en total volym på 35 000 L. Funktionen hos sedimeterings-

tankarna är att genom det lugna flödet tillåta partiklar att sedimentera till botten av bassängen. 

Uppehållsbassängen tar emot vattnen från sedimenteringstankarna och har en area på 500 m
2 

och volym på 500 m
3
. Vatten från uppehållsbassängen distribueras vidare till HSSF 

våtmarken. 
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Figur 10.  NaturOvos behandlingssystem. Bild (A) – den första luftningsbassängen,  

                  bild (B) – uppehållsbassängen, bild (C) – horizontal subsurface flow (HSSF) våtmarken               

                    och bild (D) – recipient dammen (Källa: Författarens bilder, 2014-04-15). 

 

 
Figur 11.  Uppsättning av det porösa materialet i HSSF våtmarken vid NaturOvos behandlingssystem 

                  i Salvador do Sol, Brasilien (Källa: Tonetto, 2013). 
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HSSF våtmarken har en area på 252 m
2
 och en volym på 126 m

3
. Vatten distribueras till 

våtmarken från två lagringstankar, innehållande vatten från uppehållsbassängen, med en total 

volym på 10 000 m
3
. Det genomsnittliga inflödet av vatten till behandlingssystemet är  

135,1 ± 35,9 m
3
/dygn och uppehållstiden för processvattnet i våtmarken är 8,3 timmar. 

Uppsättningen av det porösa materialet i våtmarken är ett lager sand (0,1 m), ett lager av grus 

nr 02 (0,1 m), ett lager av grus nr 04 (0,2 m), krossade stenar (0,2 m), ett ogenomträngligt 

membran (1,50 mm) och packad jord, se figur 11. Våtmarken vid NaturOvos har planterats 

med Typha domingensis, vit kalla (Zantedeschia aethiopica) och papyrus (Cyperus papyrus), 

se figur 12.   

 

 
Figur 12.  Planterade växter i NaturOvos våtmark. Bild (A) – vit kalla (Zantedeschia aethiopica),  

                  bild (B) - Papyrus (Cyperus papyrus) och bild (C) - Typha domingensis (Källa: Författarens  

                  bilder, 2014-04-17). 

 

5.2 Hydraulisk belastning 

Den hydrauliska belastningen (HLR, eng. hydraulic loading rate, q) är ett sätt att bedöma 

hydrauliken av en våtmark (Kadlec & Wallace, 2008). HLR mäts genom följande formel, Q är 

flödet (m
3
/dygn) och A är arean (m

2
) av våtmarken: 

h 

   
 

 
 

h 

För NaturOvos gäller följande: q = 
             

       = 0,54 m/dygn. 

j 

Den hydrauliska uppehållstiden (T) räknas fram med följande formel, ε är våtmarkens 

porositet (dimensionslös), d är djupet (m) på våtmarken, A är våtmarkens area och Q är 

tillflöde av vatten (m
3
/dygn). ε antags vara 0,37, från medelvärdesresultat av HSSF våtmarker 

taget från Kadlec & Wallace (2008). 

  
      

 
 

h 

Uppehållstiden i NaturOvos våtmark är:   
                      

           
 = 0,345 dygn = 8,3 timmar. 

j 

5.3 Resultat  

Vattenprover har tagits från tre platser i behandlingssystemet; obehandlat processvatten direkt 

från fabriken, inflödet till våtmarken (det vill säga, utflödet från uppehållsbassängen) och 
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utflödet från våtmarken. Nedanför redovisas resultat från provtagningar. 

 

5.3.1 Obehandlat vatten från NaturOvos fabrik 

Provtagning av obehandlat vatten, direkt från NaturOvos fabriken, genomförs av Laboratório 

ALAC Ltda. Resultat från tre olika mätningar redovisas i tabell 8 samt ett medelvärde för 

dessa tre provtagningar. 

 

Tabell 8. Resultat från tre provtagningar av obehandlad processvatten direkt från NaturOvos fabriken.  

                Parametrar som mäts är; färg, BOD5 (biological oxygen demand), COD (chemical oxygen  

                demand), TP (totalfosfor), ammoniak– kväve (NH3–N), TKN (total Kjeldahl kväve), totala  

               oljor och fetter, pH, sedimenterade partiklar, och TSS (total suspended solids). Prov-   

               tagningarna är utförda av Laboratório ALAC Ltda (Källor: RELATÓRIO DE ENSAIO  

               N
o 
2759/2014; N

o
 9146/2014 Rev.1; Nº16434/2014).  

Parametrar Enhet 2014-01-16 2014-02-11 2014-03-13 Medelvärde 

Färg mg/l Pt/Co 18 502 100 125 6 242 ± 10 617 

BOD5 mg/l 2 608 2 740 2 470 2 606 ± 135 

COD mg/l 5 389 4 740 9 521 6 550 ± 2593 

TP mg/l 46,7 46,3 46,8 46,60 ± 0,2645 

NH3–N mg/l 53,7 142 50,8 82,16 ± 51,84 

TKN mg/l 378 207 370 318,3 ± 96,50 

Totala oljor 

och fetter 
mg/l 20,0 1 111 47,9 392,9 ± 621,9 

pH - 6,73 6,44 6,95 6,70 ± 0,2558 

Sedimenterade 

partiklar 
ml/l 800,0 47,0 350,0 399 ± 378,8 

TSS mg/l 763 119 2 455 1 112 ± 1 206 

 

5.3.2 HSSF våtmark 

Som nämnts i material och metod tas vattenprover under en period av tre dagar (i rad) varje 

månad. Provtagningar tas från inflödet till våtmarken (det vill säga, utflödesvattnet från 

uppehållsbassängen) och utflödetfrån våtmarken. I tabell 9 redovisas de genomsnittliga 

resultaten för varje månad från oktober 2013 till april 2014. Resultat har räknats fram genom 

värden tagna från Tonetto (i tryck) och de har bearbetats av författaren. 
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Tabell 9. Genomsnittliga resultat för temperatur, DO (dissolved oxygen), pH, turbiditet, konduktivitet, TS (torrsubstans), VS (volatile solids), FS (fixed solids),  

               BOD5 (biological oxygen demand), TN (totalkväve), TC (total carbon), TOC (total organic carbon) och TP (totalfosfor) från NaturOvos våtmark.  

               För varje månad är n = 3 (Källa: Värden tagna från Tonetto, i tryck och bearbetade av författaren). 

Parametrar 

Oktober November December Januari 

Inflöde Utflöde 
Reduktion 

(%) 
Inflöde Utflöde 

Reduktion 

(%) 
Inflöde Utflöde 

Reduktion 

(%) 
Inflöde Utflöde 

Reduktion 

(%) 

Lufttemperatur 

(
o
C) 

17,47 ± 4,00 22,83 ± 1,89 21,83 ± 4,54 30,33 ± 4,16 

Nederbörd (mm) 0 0 20,00 ± 17,3 0 

Flöde (m
3
/dygn) 136,5 ± 12,3 136,5 ± 12,3 130 ± 0,00 - 

Temperatur (
o
C) 

20,20 ± 

1,70 

18,83 ± 

0,763 
- 

22,33 ± 

0,288 

20,33 ± 

0,763 
- 

24,00 ± 

0,50 

22,50 ± 

1,32 
- 

27,50 ± 

0,50 

25,00 ± 

0,50 
- 

DO (mg/l) 
8,433 ± 

0,503 

8,933 ± 

0,901 
-5,9 

8,833 ± 

1,04 

9,200 ± 

0,529 
-4,2 

9,300 ± 

2,72 

5,733 ± 

0,737 
38 

8,133 ± 

0,603 

8,133 ± 

1,18 
0 

pH 
6,706 ± 

0,616 

6,706 ± 

0,533 
- 

6,686 ± 

0,411 

6,746 ± 

0,207 
- 

5,963 ± 

1,57 

5,866 ± 

1,58 
- 

7,200 ± 

0,222 

7,203 ± 

0,256  
- 

Turbiditet (NTU) 
11,32 ± 

5,02 

1,226 ± 

0,118 
89 

16,93 ± 

8,07 

1,566 ± 

0,305 
91 

12,61 ± 

2,31 

1,033 ± 

0,757 
92 

32,06 ± 

2,46 

2,026 ± 

1,24  
94 

Konduktivitet 

(µS/cm) 

2,053 ± 

0,042 

2,090 ± 

0,065 
-1,8 

2,106 ± 

0,090 

2,063 ± 

0,037 
2,0 

2,193 ± 

0,055 

1,902 ± 

0,412 
13 

2,320 ± 

0,165 

1,973 ± 

0,430 
15 

TS (%) 
0,158 ± 

0,013 

0,156 ± 

0,015 
1,2 

0,1548 ± 

0,030 

0,1463 ± 

0,036 
5,5 

0,1794 ± 

0,002 

0,3299 ± 

0,333 
-84 

0,2695 ± 

0,127 

0,2657 ± 

0,130 
1,4 

VS (%) 
31,19 ± 

6,36 

32,78 ± 

9,95 
-5,1 

41,43 ± 

4,76 

35,57 ± 

8,91 
14 

38,21 ± 

1,72 

35,78 ± 

1,79 
6,4 

40,39 ± 

3,57 

33,24 ± 

2,90 
18 

FS (%) 
68,6 ± 

6,36  

67,21 ± 

9,95 
2,0 

58,56 ± 

4,76 

64,29 ± 

8,69 
-9,7 

61,79 ± 

1,72 

64,21 ± 

1,79 
-3,9 

59,61 ± 

3,58 

66,75 ± 

2,91 
-12 

BOD5 (mg/l) 
23,00 ± 

15,7 

6,666 ± 

5,77 
71 

23,33 ± 

5,77 

13,33 ± 

11,5 
43 

 28,33 ± 

20,1  

6,667 ± 

4,71 
76 

20,00 ± 

0 

13,33 ± 

5,77 
33 

TN (mg/l) - - - - - - 
4,633 ± 

0,849 

1,480 ± 

0,640 
68 

7,020 ±  

4,70 

4,313 ± 

3,63 
38 

TC (mg/l) 
14,33 ± 

2,08 

8,283 ± 

0,425 
42,19 

13,00 ± 

1,73 

9,222 ± 

0,575 
29,06 - - - 

15,00 ± 

1,00 

20,46 ± 

17,3 
-36,40 

TOC (mg/l) - - - - - - - - - - - - 

TP (mg/l) 
1,050 ± 

0,305 

0,2766 ± 

0,042 
73,65 

1,646 ± 

1,78 

0,4633 ± 

0,309 
71,85 - - - - - - 
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Parametrar 

Februari Mars April  

Inflöde Utflöde 
Reduktion 

(%) 
Inflöde Utflöde 

Reduktion 

(%) 
Inflöde Utflöde 

Reduktion 

(%) 
   

Lufttemperatur 

(
o
C) 

24,66 ± 3,51 25,16 ± 3,75 20,00 ± 3,12  

Nederbörd (mm) 13,33 ± 15,27 0 0  

Flöde (m
3
/dygn) - 146,6 ± 61,1 128 ± 46,9  

Temperatur (
o
C) 

27,00 ± 

1,00 

25,16 ± 

1,04 
- 

25,33 ± 

1,53 

23,33 ± 

1,53 
- 

21,50 ± 

0,50 

18,8 ± 

0,984 
-    

DO (mg/l) 
9,466 

±0,901 

9,933 ± 

0,404 
-4,9 

8,566 ± 

0,982 

7,666 ± 

0,577 
10 

9,066 ± 

2,49 

8,533 

±2,60 
5,9    

pH 
7,813 ± 

0,185 

7,473 ± 

0,0981 
- 

7,733 ± 

0,750  

7,110 ± 

0,165 
- 

7,280 ± 

0,070 

7,460 ± 

0,277 
-    

Turbiditet (NTU) 
39,99 ± 

21,4 

3,333 ± 

2,52 
91 

49,03 ± 

14,0 

3,260 ± 

1,69 
93 

47,13 ± 

8,63 

9,526 ± 

1,24 
80    

Konduktivitet 

(µS/cm) 

1,899 ± 

0,0177 

1,818 ± 

0,0287 
4,3 

1,871 ± 

0,0454 

1,922 ± 

0,0891 
-2,7 

1,734 ± 

0,0040 

1,729 ± 

0,0047 
0,3    

TS (%) 
0,1390 ± 

0,0036 

0,1332 ± 

0,0074 
4,2 

0,1412 ± 

0,007 

0,1390 ± 

0,006 
1,5 

0,1527 ± 

0,0245 

0,1517 ±  

0,0226 
0,7    

VS (%) 
27,38 ± 

1,20 

22,66 ± 

7,11 
17 

32,86 ± 

4,94 

28,13 ± 

8,00 
14 

32,38 ±  

3,04 

28,90 ±  

1,61 
11    

FS (%) 
72,63 ± 

1,23 

77,34 ± 

7,11 
-6,5 

67,13 ± 

4,93 

 71,87 ± 

8,01 
-7,1 

69,30 ± 

5,57 

71,10 ± 

1,61 
-2,6    

BOD5 (mg/l) 
0,000 ± 

0,00 

0,000 ± 

0,00 
0,00 

2,220 ± 

3,85 

23,33 ± 

32,1 
-950 

17,33 ± 

20,5 

3,333 ± 

5,77 
81    

TN (mg/l) 
11,00 ±  

0,884 

6,26 ±  

3,03  
43 

6,497 ±  

0,824 

4,073 ±  

1,68 
37 

7,073 ±  

0,522 

5,070 ±  

1,50 
28    

TC (mg/l) 
357,0 ±  

21,0 

288,06 ± 

19,4 
19 

41,34 ± 

1,97 

45,25 ± 

3,55 
-9,5 

26,72 ± 

11,6 

25,04 ± 

8,67 
6,3    

TOC (mg/l) 
288,3 ± 

21,91 

221,7 

17,1 
23 

12,49 ± 

0,785 

7,793 ± 

0,508 
38 

11,36 ± 

2,31 

8,626 ± 

0,507 
24    

TP (mg/l) - - - 
0,9830 ± 

0,484 

0,483 ± 

0,00  
51 

1,305 ±  

0,0212  

0,5625 ± 

0,0601 
57   
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Som kan avläses från tabell 9 har inte samtliga parametrar provtagits lika ofta. Till exempel 

har totalfosfor enbart provtagits i oktober och november 2013 samt mars och april 2014. Detta 

beror på projektresurser då provtagning av fosfor är mycket kostsamt. En sammanställning av 

det genomsnittliga resultatet (mellan oktober 2013 och april 2014), reduktionsprocenten och 

hur många provtagning som har skett redovisas i tabell 10. 

 

Tabell 10. Genomsnittliga resultat för temperatur, DO (dissolved oxygen), pH, turbiditet, 

                  konduktivitet, TS (torrsubstans), VS (volatile solids), FS (fixed solids), BOD5 (biological  

                  oxygen demand), TN (totalkväve), TC (total carbon), TOC (total organic carbon) och TP  

                  (totalfosfor) från samtliga provtagningar vid NaturOvos våtmark mellan oktober 2013 och  

                  april 2014 (Källor: RESOLUÇÃO CONSEMA N
o
 128, 2006; Tonetto, i tryck; Bearbetade 

                  av författaren). 

Parametrar Antal (n) Inflöde Utflöde 
Reduktion 

(%) 

Riktvärden 

satta av 

CONSEMA 

Lufttemperatur (
o
C) 21 23,18 ± 4,966 - - 

Vattentemperatur 

(
o
C) 

21 
23,98 ± 

2,771 

21,99 ± 

2,714 
- - 

Flöde (m
3
/dygn) 15 135,1 ± 35,9 - - 

DO (mg/l) 21 
8,828 ± 

1,384 

8,305 ± 

1,634 
5,9 - 

pH 21 
7,054 ± 

0,8678 

6,938 ± 

0,7650 
- - 

Turbiditet (NTU) 21 
29,87 ± 

17,90 

3,138 ± 

3,033 
89 - 

Konduktivitet 

(µS/cm) 
21 

2,025 ± 

0,203 

1,928 ± 

0,2279 
4,8 - 

TS (%) 21 
0,1707 ± 

0,0605 

0,1889 ± 

0,1358 
-11 - 

VS (%) 21 
34,83 ± 

6,007 

31,01 ± 

7,133 
11 - 

FS (%) 21 
65,41 ± 

6,315 

68,97 ± 

7,120 
-5,4 - 

BOD5 (mg/l) 21 
16,32 ± 

15,1 

9,524 ± 

13,3 
42 110 

TN (mg/l) 15 
7,245 ±  

2,85 

4,239 ±  

2,58 
41 

a
 20 

TC (mg/l) 18 
77,90 ± 

129,1 

66,05 ± 

103,4 
15 - 

TOC (mg/l) 9 
104,0 ± 

138,6 

79,37 ± 

107,1 
24 - 

TP (mg/l) 11/9 
1,241 ± 

0,885 

0,4253 ± 

0,197 
66 3 

a 
Riktvärden för kväve är i form av TKN (total Kjeldahl kväve) vilket består av ammoniak–kväve och 

  organiskt–kväve. Vid NaturOvos mäts kväve i form av TN vilket består av ammoniak–kväve,  

  organiskt–kväve, nitrit–kväve och nitrat–kväve. 
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6. Processvatten från livsmedelsindustrier och anläggningar med 

animalieproduktion 

Som tidigare nämnts är det känt att våtmarker kan hantera en stor variation på ursprung av 

processvatten. Processvatten från livsmedelsindustrier såsom NaturOvos äggfabrik i Brasilien, 

Arlas mjölkfabrik i Sverige, Morgex ostfabrik i Italien samt anläggningar med animalie-

produktion såsom en räkfarm i Taiwan, gårdar med nötkreatur, fjäderfä och svin i USA renar 

sitt processvatten genom våtmarker. I följande avsnitt kommer analysresultat redovisas från 

ett antal olika livsmedelsindustrier och anläggningar med animalieproduktion som renar sitt 

processvatten genom våtmarker. 

jj 

6.1 Arla Foods våtmarksprojekt 

Figur 13.  Skylt vid entrén till Arla Foods våtmarksprojekt i Götene, Västra Götalands län (Källa:  

                  Författarens bild, 2014-02-11). 

jj 

Under hösten år 2001 togs Arla Foods våtmarksprojekt (figur 13) i Götene, Västra Götalands 

län i drift. Våtmarksprojekt består av tre dammar av typen FWS (avsnitt 3.1) som renar 

processvatten med permeat från RO (eng. Reverse Osmosis, sve. omvänd osmos) filter för 

vassle och kärnmjölk samt kondensat från mjölkpulver tillverkning från den närliggande Arla 

fabriken. Processvattnet innehåller bland annat vassle vilket består av höga halter proteiner 

och organiska föreningar, vilket även bidrar till kvävetillförsel. Dagvatten från Arlas 

fabriksområde renas även genom våtmarkssystemet. Det sker ingen förbehandling av 

processvattnet (Johansson, 2014; Kogan, 2008).  

  

6.1.1 Utformning av våtmarken 
Våtmarken i Götene är totalt 10 500 m

2
 stor med en på volym på 6 000 m

3
. Arean och 

volymen är fördelat mellan tre dammar (figur 14), enskilda parametrar för dammarna beskrivs 

i tabell 11. Inflödesvattnet tillkommer till damm 1, passerar vidare till damm två och flödar ut 

från damm 3 till recipienten – Göteneån. Projektering av våtmarken utfördes av VVB VIAK i 

Malmö. Den beräknade att maxkapaciteten av vatten är beräknad till 2 000 m
3
 per dygn och 

uppehållstiden är cirka en vecka. Johansson (2014) skriver att uppehållstiden ska vara minst 

tre dygn för att uppnå reningsresultat. 
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Figur 14.  Karta över Arla Foods våtmarksprojekt i Götene, Västra Götalands län (Källa: Kogan,  

                  2008). 

j 

Tabell 11. Utformning av de tre dammarna vid Arla Foods våtmarksprojekt i Götene, Västra  

                  Götalands län (Källa: Kogan, 2008). 
 Damm 1 Damm 2 Damm 3 

Area (m
2
) 4 000 4 000

 
2 500 

Volym (m
3
) 2 800

 
2 000 750 

Djup (m) 0,7 0,5 0,3 

 

Vid besök på Arlas våtmarksprojekt i Götene berättade Johansson (2014) att våtmarkens 

reningsprocesser inte påverkas särskilt mycket att de kalla temperaturerna och istäcket på 

toppen av våtmarken (figur 15) som till exempel fanns vid besök, 2014-02-11. 

j 

Figur 15.  Bild (A) – Inflöde av processvatten vid damm 1. Bild (B) – Utflöde av behandlat vatten till  

                  recipienten, Göteneån, vid damm 3 (Källa: Författarens bilder, 2014-02-11). 
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6.1.2 Resultat 

Genom mailkorrespondens med Johansson (2014) berättar han att Arlas våtmarksprojekt har 

ett ovanligt miljötillstånd, de har krav på värden som tillförs till våtmarkssystemet, inte 

värden till recipienten – vilket är normen. Målsättningen med detta är att vattnet ska vara 

tillräckligt rent efter rening genom våtmarken med dessa värden för inflödesvatten. Johansson 

(2014) skriver att man aldrig kan helt garantera ett exakt resultat med denna typ av naturens 

reningsverk – vi kan ju inte styra våtmarken. I tabell 12 redovisas tillståndsvärden, mål-

sättning efter rening och de genomsnittliga utflödeshalterna samt reduktion i procent. 

 

Tabell 12. Tillståndsvärden för insläpp till Arlas våtmarksprojekt i Götene, målsättning för  

                  utflödesvattnet och de genomsnittliga halterna i utflödesvattnet till recipienten, Göteneån  

                  (Källa: Johansson, 2014). 

Parametrar 
Tillstånd 

(inflöde) 

Målsättning 

(utflöde) 

Genomsnittligt 

utflöde 

a 
Reduktion 

(%) 

pH 7 – 8 7 – 8 7 – 8 - 

BOD5 (mg/l) 30 – 50 10 10 – 15 66 – 70 

Kväve (mg/l) 40 15 15 – 25 37,5 – 62,5 

Fosfor (mg/l) 0,8 0,5 0,5 – 1 -25 – 37,5 

Volym (m
3
) 500 600 - - 

a
 Reduktion av de genomsnittliga utsläppsvärden jämfört med tillståndsvärden. Reduktion har räknas 

  fram av författaren med hjälp av följande formel; [(Cin – Cut) / Cin] * 100. 

j 

Johansson (2014) skriver att det kluriga med våtmarkssystemet är att dagvatten från Arlas 

fabriksområde även renas genom våtmarken som en extra miljöåtgärd från Arlas sida, då detta 

inte är ett krav från myndigheterna. Dagvattnet pumpas genom ett eget system till våtmarken 

och inga parametrar mäts vid inflödet. Däremot finns dessa värden med i mätresultaten till 

recipienten, vilket ibland innebär att utflödeshalterna är lite högre än inflödeshalterna.  

j 

6.2 Morgex ostfabrik 

Processvatten från Morgex ostfabrik, i ett alpint område i Italien, renas genom ett våtmarks-

system bestående av två VF våtmarker och en HSSF våtmark. Innan vattnet renas genom 

våtmarkerna förbehandlas det genom en fettavskiljare. Längden på våtmarksområdet är 42 m 

och bredden är 23,5 m, total arean är 987 m
2
. Prover från Morgex ostfabrik togs sju gånger 

mellan år 2007 och 2010, medelvärdesresultat från dessa provtagningar redovisas i tabell 13. 
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Tabell 13. Medelvärdesresultat för pH, TSS (total suspended solids), BOD5 (biological oxygen  

                  demand), TP (totalfosfor), NH4–N (ammoniak–kväve), NO3–N (nitrat–kväve), TN      

                  (totalkväve) och TOC (total organic carbon) från sju olika provtagningar på en  

                  VF–VF–HSSF våtmark vid Morgex ostfabrik i Italien (Källa: Camino et al., 2011). 

Parametrar Inflöde Mitten Utflöde 
a 

Reduktion (%) 

pH 6,4 ± 2,572 5,9 ± 0,5288 6,6 ± 0,2259 - 

TSS (mg/l) 749,6 ± 1 186 245,1 ± 268,4 301,7 ± 332,0 60 

BOD5 (mg/l) 1 594 ± 1 823 915,0 ± 326,8 717,1 ± 230,9 55 

TP (mg/l) 17,86 ± 11,05 13,71 ± 3,614 11,29 ± 2,050 37 

NH4–N (mg/l) 9,314 ± 20,02 9,159 ± 10,63 12,60 ± 13,57 -35 

NO3–N (mg/l) 5,471 ± 7,510 
0,3857 ± 

0,4290 
0,7286 ±1,379 87 

TN (mg/l) 21,13 ± 23,30 11,79 ± 12,15 10,59 ± 12,54 50 

TOC (mg/l) 1 736 ± 1 635 608,6 ± 332,5 544,9 ± 309,1 69 
a
 Reduktionen har räknats mellan inflöde och utflöde av författaren med hjälp av följande formel:  

  [(Cin – Cut) / Cin ] * 100. 

 

6.3 Livestock wastewater treatment database 

Knight et al. (2000) har gjort en sammanställning på LWDB:s (Livestock Wastewater 

Treatment Database) databas, vilket är en speciell kategori i NADB (North America 

Treatment Wetland Database) databasen. LWDB innehåller information om olika anlagda 

våtmarker som hanterar processvatten från animalieproducerande djur (mjölkkor, nötkreatur, 

svin, fjäderfä och vattenbruk till exempel räkodling). Databasen innehåller bland annat 

information om typerna av våtmarker, geografisk lokalisering, area av våtmarken, drift-

kostnader samt typ och antal av djur. Parametrar som tas med i databasen är; konduktivitet, 

TSS, TDS (total dissolved solids), VSS (volatile suspended solids), COD, BOD5, TKN (total 

Kjeldahl kväve), NH4–N, NO3–N, TN, organiskt kväve, TP, temperatur och pH. I databasen 

finns information för 68 platser och 135 separata system. Surface flow våtmarker (till exempel 

FWS) består till 80 % av den totala mängden våtmarker i databasen, resterande andel består 

av subsurface flow (till exempel HSSF och VF) eller andra typer av anlagda våtmarker. All 

processvatten som tillförs till de olika våtmarkerna i databasen har genomgått förbehandling, 

varav de vanligaste formerna av förbehandling är sedimenteringsbassänger och anaeroba 

dammar. Den genomsnittliga HLR i databasen är 4,7 cm/dygn och medianen är 3,9 cm/dygn. 

I tabell 14 redovisas den genomsnittliga reduktionen av BOD5, TSS, NH4–N och TN från 

olika klasser av boskapsdjur. Medelvärdet för de olika parametrarna för samtliga klasser av 

djur redovisas i tabell 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Tabell 14. Genomsnittlig reduktion av BOD5 (biological oxygen demand), TSS (total suspended  

                  solids), NH4–N (ammonium-kväve) och TN (totalkväve) för olika klasser av animalie-        

                  producerande djur, från Livestock Wastewater Treatment Database (Källa: Knight et al.,  

                  2000). 

Typ av 

processvatten 

Antal 

(n) 

Genomsnittlig 

inflödes- 

koncentration  

Genomsnittlig 

utflödes- 

koncentration  

Geomsnittlig 

reduktion (%) 

BOD5 (mg/l) 

Nötkreatur 14 137 24 83 

Mejeri 374 442 141 68 

Fjäderfä 80 153 115 25 

Svin 183 104 44 58 

TSS (mg/l) 

Nötkreatur 12 291 55 81 

Mejeri 361 1 111 592 47 

Svin 180 128 62 52 

NH4–N (mg/l) 

Nötkreatur 12 5,1 2,2 57 

Mejeri 351 105 42 60 

Fjäderfä 80 74 59 20 

Svin 183 366 221 40 

TN (mg/l) 

Mejeri 32 103 51 51 

Fjäderfä 80 89 70 22 

Svin 164 407 248 39 

J 

Tabell 15. Sammanlagda medelvärde för samtliga klasser av animalieproducerande djur och  

                  reduktionseffektivitet för BOD5 (biological oxygen demand), COD (chemical oxygen 

                  demand), TSS (total suspended solids), NH4–N (ammonium-kväve), NO3–N (nitrat-kväve)      

                  och TN (totalkväve) från Knight et al:s (2000) sammanställning av Livestock Wastewater  

                  Treatment Database (Källa: Knight et al., 2000). 

Parametrar Inflöde  Utflöde  Reduktion (%) 

BOD5 (mg/l) 263 93 65 

COD (mg/l) 1 004 536 47 

TSS (mg/l) 585 273 53 

NH4–N (mg/l) 122,2 63,7 48 

NO3–N (mg/l) 3,6 2,3 35 

TN (mg/l) 254,1 147,5 42 

 

6.4 Italiensk mjölkgård 

I Casina, Italien finns en mjölkproducerande gård som i genomsnitt har 80 mjölkande kor. 

Processvattnet innehållande vatten från mjölkavhämtningsrummet, sköljvatten från mjölk-

avhämtningsrummet och spillvatten. Vattnet förbehandlas genom en imhoff septitank (SSWM, 

2014) och filtreras sedan genom två HSSF våtmarker med en area och volym på 72 m
2
/m

3
. 

Resultat från Mantovi et al:s (2003) tvååriga provtagning på våtmarkssystemet redovisas i 

tabell 16. 
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Tabell 16. Resultat från provtagning av pH, TSS (total suspended solids), COD (chemical oxygen  

                  demand), BOD5 (biological oxygen demand), TN (totalkväve), NH4–N (ammoniak-kväve),  

                  organiskt kväve och TP (totalfosfor) från en mjölkgård i Italien mellan april 2000 och april  

                  2002 (Källa: Mantovi et al., 2003). 

Parametrar Inflöde (n = 18) Utflöde (n = 34) Reduktion (%) 

pH 7,72 (6,86 – 8,95) 7,50 (7,03 – 8,05) - 

TSS (mg/l) 690 (410 – 1540) 60 (10 – 260) 91 

COD (mg/l) 1 219 (858 – 2312) 98 (32 – 205) 92 

BOD5 (mg/l) 451 (241 – 887) 28 (2 – 98) 94 

TN (mg/l) 64,7 (44,7 – 172, 9) 33,3 (17,2 – 54,4) 49 

NH4–N (mg/l) 22,4 (10,3 – 36,4) 24,5 (11,2 – 35,3) -9,4 

Organiskt kväve 

(mg/l) 
42,3 (24,1 – 138,2) 8,8 (0,5 – 25,1) 79 

Totalfosfor (mg/l) 12,8 (6,5 – 27,4) 5,0 (0,8 – 8,3) 61 

j 

6.5 Intensivt vattenbruk av vita räkor i Taiwan 

I en studie utförd av Lin et al. (2002, 2005, 2008) används ett våtmarkssystem uppbyggd av 

en FWS följt av en HSSF våtmark för att rena och återcirkulera vatten till ett vattenbruk där 

intensiv odling av vita räkor (Litopenaeus vannamei) pågår. Den anlagda behandlings-

våtmarken byggdes år 2001 i Tainan County, Taiwan. Odling av räkorna pågår inomhus och 

behandling av processvattnet sker utomhus. Den totala arean av våtmarkssystemet är   

31,92 m
2
. Ingen förbehandling av processvattnet sker innan det renas genom våtmarks-

systemet. Provtagning utfördes två gånger i veckan under en varmare period (fas 1: 7 april till 

26 juni 2001) och under en kallare period (fas 2: 20 augusti 2001 till 31 januari 2002). HLR 

värden under fas 1 var; 1,54 ± 0,2 m/dygn och under fas 2; 1,95 ± 0,66 m/dygn (Lin et al., 

2005). Resultat från provtagningen i fas 1 redovisas i tabell 17 och resultat från provtagning i 

fas 2 redovisas i tabell 18. Medelvärdesresultat för utflöde från räkodlings tanken och utflöde 

från SF från fas 1 och 2 är sammanställda i tabell 19.  

 

Tabell 17. Resultat från provtagning av pH, DO (dissolved oxygen), TSS (total suspended solids),  

                  turbiditet, BOD5 (biological oxygen demand), TAN (total ammonium nitrogen), NO3–N  

                  (nitrat-kväve) och PO4-P (ortofosfat) från en räkodlings farm i Taiwan mellan 7 april till 26  

                  juni år 2001 (n = 21) (Källa: Lin et al., 2005). 

Parametrar 

Utflöde från 

räkodlings 

tank 

FWS inflöde FWS utflöde SF utflöde 
Reduktion 

(%) 

pH 7,8 ± 0,4 8,0 ± 0,5 8,1 ± 0,6 7,7 ± 0,5 - 

DO (mg/l) 6,5 ± 1,7 6,9 ± 1,6 7,8 ± 1,8 6,8 ± 2,5 - 

TSS (mg/l) 12,9 ± 9,2 11,6 ± 8,6 8,6 ± 5,8 4,4 ± 4,1 66 ± 24 

Turbiditet 

(NTU) 
1,7 ± 1,4 1,4 ± 1,4 0,7 ± 0,5 0,03 ± 0,08 99 ± 0,4 

BOD5 (mg/l) 3,1 ± 1,2 3,0 ± 1,2 3,0 ± 1,1 1,9 ± 1,6 37 ± 27 

TAN (mg/l) 0,29 ± 0,25 0,25 ± 0,18 0,19 ± 0,09 0,08 ± 0,07 66 ± 33 

NO3–N 

(mg/l) 
5,88 ± 3,80 5,60 ± 3,84 5,39 ± 4,06 5,88 ± 3,98 -5,4 ± 6,8 

PO4-P (mg/l) 1,06 ± 1,03 1,05 ± 0,84 1,09 ± 0,91 1,15 ± 1,06 -7,6 ± 35 
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Tabell 18. Resultat från provtagning av pH, DO (dissolved oxygen), TSS (total suspended solids),  

                  turbiditet, BOD5 (biological oxygen demand), TAN (total ammonium nitrogen), NO3–N  

                  (nitrat-kväve) och PO4-P (ortofosfat) från en räkodlings farm i Taiwan mellan 20 augusti  

                  2001 till 31 januari 2002 (n = 40) (Källa: Lin et al., 2005). 

Parametrar 

Utflöde från 

räkodlings 

tank 

FWS inflöde FWS utflöde SF utflöde 
Reduktion 

(%) 

pH 8,0 ± 0,4 8,2 ± 0,6 8,3 ± 0,6 7,9 ± 0,5 - 

DO (mg/l) 7,8 ± 1,2 10,0 ± 2,9 11,5 ± 3,4 3,8 ± 1,9 - 

TSS (mg/l) 22,3 ± 8,1 20,6 ± 7,4 16,4 ± 5,8 9,1 ± 3,9 55 ± 17 

Turbiditet 

(NTU) 
3,8 ± 2,2 2,5 ± 1,6 2,3 ± 1,5 0,2 ± 0,4 91 ± 16 

BOD5 (mg/l) 7,1 ± 5,4 6,2 ± 4,5 5,1 ± 3,9 2,5 ± 1,9 54 ± 22 

TAN (mg/l) 0,23 ± 0,13 0,18 ± 0,09 0,13 ± 0,10 0,06 ± 0,06 64 ± 42 

NO3–N 

(mg/l) 
39,9 ± 28,4 39,6 ± 28,1 38,6 ± 28,7 40,1 ± 28,6 -2,4 ± 9,3 

PO4-P (mg/l) 3,70 ± 2,07 3,59 ± 1,90 3,52 ± 2,01 3,80 ± 2,14 -4 ± 13 

 

Tabell 19. Sammanlagda värden från fas 1 och fas 2 från provtagning av pH, DO (dissolved oxygen),  

                  TSS (total suspended solids), turbiditet, BOD5 (biological oxygen demand), TAN (total  

                  ammonium nitrogen), NO3–N (nitrat-kväve) och PO4-P (ortofosfat) från en räkodlings farm  

                  i Taiwan mellan 20 augusti 2001 och 31 januari 2002 (n = 61) (Källa: Lin et al., 2005). 

Parametrar 
Utflöde från 

räkodlings tank 
SF Utflöde 

a 
Reduktion (%) 

pH 7,9 ± 0,4 7,8 ± 0,5 - 

DO (mg/l) 7,2 ± 1,45 5,3 ± 2,2 - 

TSS (mg/l) 17,6 ± 1,3 6,75 ± 4 62 ± 20,50 

Turbiditet (NTU) 2,75 ± 1,8 0,115 ± 0,24 96 ± 8,20 

BOD5 (mg/l) 5,1 ± 3,3 2,2 ± 1,75 57 ± 37,50 

TAN (mg/l) 0,26 ± 0,19 0,16 ± 0,065 38 ± 34,00 

NO3–N (mg/l) 23,89 ± 16,1 22,99 ± 16,29 -0,4 ± 8,050 

PO4-P (mg/l) 2,38 ± 1,55 2,475 ± 3,2 -3,9 ± 24,00 
a
 Reduktionen har räknats fram av författaren med hjälp av formeln: [(Cin – Cut) / Cin ] * 100. 

j 

7. Diskussion 
Som redovisats i tidigare avsnitt har de olika våtmarkerna som hanterar processvatten från 

livsmedelsindustrier och anläggningar med animalieproduktion olika förutsättningar för 

vattenrening. De huvudsakliga skillnaderna är att behandlingssystemen har varierade för-

behandlingsmetoder och består av olika typer av anlagda våtmarker. Typ av våtmark, 

förbehandlingsmetod, ursprung av processvatten och antal provtagningar redovisas i tabell 20. 
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Tabell 20. Information om dem olika våtmarker som tagits med i litteraturstudien (Källor: Camino    

                  et al., 2011; Johansson, 2014; Knight et al., 2000; Lin et al., 2005; Mantovi et al., 2003). 

 
Typ av 

våtmark 
Förbehandling 

Processvatten 

från... 

Antal 

provtagningar 

NaturOvos HSSF 

Två luftningsbassänger 

två 

sedimenteringstankar 

och en 

uppehållsbassäng 

Äggfabrik 9 – 21 

Arlas 

våtmarks-

projekt 

FWS med tre 

bassänger 
Ingen 

Permeat från 

RO filter och 

mjölkskums-

kondensat 

Okänd 

Morgex 

ostfabrik 

VF – VF – 

HSSF 
Fettavskiljare Ostfabrik 7 

LWDB 

FWS (80 %)  

HSSF  

(20 %)    

Sedimenteringsbassäng 

eller anaeroba dammar 

Anläggningar 

med animalie-

produktion 

276 – 651 

Mjölkgård i 

Casina 
Två HSSF Imhoff septitank Mjölkgård 18 – 34 

Räkodling i 

Taiwan 
FWS – HSSF Ingen Räkodlingsfarm 61 

  

Trots väldigt olika klimatförhållanden, inflödeshalter och förbehandlingsprocesser uppnår 

våtmarkerna en god rening av föroreningar. I följande avsnitt diskuteras och jämförs 

resultaten från de olika våtmarkerna med NaturOvos våtmark. 

j 

7.1 pH 

 
Figur 16.  pH värden från inflödes- och utflödesvatten från våtmarker för de olika livsmedels- 

                  industrierna samt anläggningar med animalieproduktion (Källor: Camino et al., 2011;  

                  Johansson, 2014; Lin et al., 2005; Mantovi et al., 2003; Tonetto, i tryck; Bearbetade av       

                 författaren). 
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Som kan avläsas från figur 16 ligger pH–värdet för samtliga våtmarker mellan 6,4 – 7,9 i 

inflödesvattnet och mellan 6,6 – 7,8 i utflödesvattnet. För att uppnå en god kväverening bör 

pH vara mellan 6,0 – 8,5 för ammonifikation, 7,0 – 9,2 för nitrifikation och 6,0 – 8,5 för 

denitrifikation (Kadlec & Wallace, 2008; Reddy & Patrick, 1984). pH–värdet i samtliga 

våtmarker är bra för att uppnå en god kväverening med undantag för ostfabriken som 

understiger det optimala pH:et för nitrifikation. 

j 

7. 2 Kväverening 

 
Figur 17.  Retention i hela NaturOvos behandlingssystem; halter av TKN (total Kjeldahl nitrogen)  

                  från obehandlat vatten direkt från NaturOvos fabrik och halter av TN (totalkväve) från  

                  inflödes- och utflödesvatten från NaturOvos HSSF våtmark (Källor: RELATÓRIO DE  

                  ENSAIO N
o 
2759/2014;N

o
 9146/2014 Rev.1; Nº16434/2014; Tonetto, i tryck; Bearbetade  

                  av författaren). 

j 

Den genomsnittliga retentionen av TN från inflödet till utflödet genom NaturOvos våtmark är 

42 ± 13 % (7,245 – 4,239 mg/l). Den högsta retentionen skedde i december 2013,  

68 % (4,633 – 1,480 mg/l) och den lägsta i april 2014, 28 % (7,073 – 5,070 mg/l). För prov-

tagning mellan januari 2013 och mars 2014 var retentionen av TKN genom hela NaturOvos 

behandlingssystem i snitt 99 ± 0,9 % (318,3 – 4,239 mg/l) (figur 17). Figur 17 ger ett något 

missvisande resultat eftersom olika mått på kväve har används i form av TKN och TN. TKN 

är ett mått på ammoniak – kväve och organiskt – kväve. TN innehåller följande typer av 

kväve; ammoniak – kväve, organiskt – kväve, nitrit – kväve och nitrat – kväve (ASAA, 2014). 

Eftersom TN innehåller fler variabler än TKN får man beakta att den egentliga reduktionen av 

TKN är högre än det som redovisas i figur 17. 
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Figur 18.  Genomsnittliga halter av TN (totalkväve) från inflödes- och utflödesvatten från våtmarker  

                  tillhörande dem olika livsmedelsindustrierna och anläggningar med animalieproduktion.  

                  Halter för LWDB redovisas på den högra axeln (Källor: Camino et al., 2011; Johansson,  

                  2014; Knight et al., 2000; Mantovi et al., 2003; Tonetto, i tryck; Bearbetade av författaren). 

j 

Reduktion av TN i NaturOvos våtmark ligger i snitt på 42 % (7,245 – 4,239 mg/l). För de 

andra anläggningar ligger reduktionen på 50 % (40,00 – 20,00 mg/l) för Arla, 42 % (254,1 – 

147,5 mg/l) för LWDB, 49 % (64,77 – 33,33 mg/l) för mjölkgården i Casina och 50 % (21,13 

– 10,59 mg/l) för Morgexs ostfabrik (figur 18). Retentionen av kväve i NaturOvos våtmark är 

bra med tanke på de låga inflödeshalterna (7,245 mg/l). Trots att inflödeshalterna är 35 gånger 

högre i LWDB uppnår NaturOvs samma procent av reduktion. 

 

Vymazal (2007) skriver att fristående HSSF och VF våtmarker inte kan uppnå hög rening av 

kväve på grund av att våtmarkerna inte kan åstadkomma aeroba och anaeroba förhållanden 

samtidigt. Mjölkgården i Casina består av en typ av anlagd våtmark, HSSF, och har lika hög 

rening som hybridvåtmarkerna vid ostfabriken och räkodlingen samt Arlas FWS våtmark. 

Mantovi et al. (2003) stödjer trots det Vyzmals (2007) påstående genom att skriver att den 

låga kväveretentionen vid mjölkgården i Casina beror förmodligen på den dåliga 

nitrifikationen i HSSF våtmarkerna, en VF våtmark kan implementeras i framtiden för att höja 

syrehalter och nitrifikationen. 

 

I avsnitt 4.1 har det framförts att de olika kvävereningsprocesser är bland annat pH– och 

temperaturberoende (Kadlec & Wallace, 2008; Lee et al., 2009; Persson et al., 2005; Reddy & 

Patrick, 1984; Vymazal, 2007). Akratos och Tshirintzis (2007) fann även att kväverening är 

beroende av en lång HRT. Resultat från deras studie visar att TKN–rening med en HRT på 

sex dygn gav en rening på 45 % och ett HRT på åtta dygn gav en rening på 80 %. Detta 

gjorde att de kom fram till slutsatsen att ett HRT på åtta dygn är optimalt för kväverening. 

Uppehållstiden i NaturOvos våtmark är endast 8,3 timmar vilket är långt ifrån det förslagna 

åtta dygn. Höga HLR värden kan vara boven till den dåliga kväveretentionen i Lin et al:s 

(2005) studie, 1,54 – 1,95 m/dygn. Ökad HLR ger mindre tid för nitrifikations- och 
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denitrifikationsbakterier (avsnitt 4.1.3 – 4.1.5) att arbeta – vilket gör att kvävereningen 

försämras. Det genomsnittliga HLR–värdet för NaturOvos är 0,54 m/dygn. Lin et al. (2005) 

skriver även att eftersom våtmarken var ung när studien utfördes fanns inte tillräckligt med 

tillgängligt kol för denitrifikationsbakterierna att livnära sig på. I en studie utförd av Baker 

(1998) föreslogs ett C:N förhållande på 5:1 för att bibehålla en obegränsad mängd av kol i 

våtmarken. NaturOvos våtmark uppfyller Bakers förslag med ett C:N på 10,75:1 

(medelvärdesresultat av TC och TN från tabell 10).  

 

Förslag för förbättrad kväverening i NaturOvos våtmark 

 Provtagning på ammoniak för att se ifall ammonifikationsprocessen är välfungerande.

 Ifall halterna av ammoniak är höga i utflödesvattnet antyder det att nitrifikationen inte 

genomförs. HSSF våtmarker har en låg nitrifikationsprocess på grund av bristande 

syre, längre uppehållstid i luftningsbassänger krävs för att nitrifikationen ska ske under 

aeroba förhållanden.  

 Provtagning på nitrit för att se ifall nitrifikationsprocessen genomförs fullständigt. Höga 

halter av nitrit är toxiskt för växter och mikroorganismer (Lu et al., 2009). 

 Provtagning på nitrat för att se hur pass bra denitrifikationsprocessen är i våtmarken.

 Längre uppehållstid, förslagsvis genom minskat flöde till våtmarken eller genom att utöka 

våtmarken genom att bygga en eller flera våtmarker jämte den nuvarande våtmarken. 

 

7. 3 Fosforrening 

 
Figur 19.  Retention i hela NaturOvos behandlingssystem; halter av TP (totalfosfor) från obehandlat  

                  vatten direkt från NaturOvos fabrik och halter av TP från inflödes- och utflödesvatten från  

                  NaturOvos HSSF våtmark (Källor: RELATÓRIO DE ENSAIO N
o 
2759/2014;  

                  N
o
 9146/2014 Rev.1; Nº16434/2014; Tonetto, i tryck; Bearbetade av författaren). 

j 
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Figur 20.  Genomsnittliga halter av TP (totalfosfor) från inflödes- och utflödesvatten från våtmarker  

                  tillhörande dem olika livsmedelsindustrierna och anläggningar med animalieproduktion  

                  (Källor: Camino et al., 2011; Johansson, 2014; Lin et al., 2005; Mantovi et al., 2003;  

                  Tonetto, i tryck; Bearbetade av författaren). 

j 

Den genomsnittliga retentionen av fosfor i NaturOvos våtmark är 66 ± 9,7 % (1,241 – 0,4253 

mg/l). Den högsta retentionen förekom i oktober, 74 % (1,050 – 0,2766 mg/l) och den lägsta i 

mars, 51 % (0,9830 – 0,4830 mg/l). Rening genom hela systemet i mars uppnådde en rening 

på 99 % (46,60 – 0,4830 mg/l) (figur 19). Retention av fosfor i Arlas våtmark var 6,3 % (0,8 – 

0,75 mg/l), mjölkgården i Casina 61 %, (12,8 – 5,0 mg/l), räkodlings farmen -3,9 % (2,38 – 

2,475 mg/l) och Morgex ostfabrik 37 % (17,86 – 11,29 mg/l) (figur 20). Fosforretentionen i 

NaturOvos våtmark är väldigt hög för de låga inflödeshalten. Arlas våtmark har snarlika 

inflödeshalter men reduktionens procenten är tio gånger lägre än NaturOvos. 

 

Akratos och Tshirintzis (2007) fann att ett HRT på sex dygn gav en fosforrening på 34 % och 

ett HRT på åtta dygn gav en rening på 56 %. HRT i NaturOvos våtmark är endast 8,3 timmar. 

Trots att fosforretentionen är högre i NaturOvos våtmark än resultaten från Akratos och 

Tshirintzis (2007) skulle en längre HRT ge fosforn längre tid att adsorberas av jord-partiklar 

och växter och därmed göra att fosforreningen blev ännu mer effektiv. 

j 

Förslag till förbättrad fosforrening i NaturOvos våtmark

 Längre uppehållstid, förslagsvis genom minskat flöde till våtmarken eller genom att utöka 

våtmarken genom att bygga en eller flera våtmarker jämte den nuvarande våtmarken. 

 Tillsatts av mineralrikt material (krossad sten, grus) rikt på Ca, Fe, Al och Mg för att öka 

adsorptionen (avsnitt 4.3.2) som är hög i HSSF våtmarker. Till exempel tillsatts av lagom 

stora kalkstenar. 
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7.4 BOD5 (biological oxygen demand) rening 

 
Figur 21.  Retention i hela NaturOvos behandlingssystem; halter av BOD5 (biological oxygen  

                  demand) från obehandlat vatten direkt från NaturOvos fabriken och från inflödes- och  

                  utflödesvatten från NaturOvos HSSF våtmark (Källor: RELATÓRIO DE ENSAIO  

                  N
o 
2759/2014; N

o
 9146/2014 Rev.1; Nº16434/2014; Tonetto, i tryck; Bearbetade av  

                 författaren).  

  

Retention av BOD5 från inflödet till utflödet genom NaturOvos våtmark är i snitt 42 ± 351 % 

(16,32 – 9,524 mg/l), högsta retentionen var 81 % (17,33 – 3,333 mg/l) i april 2014 och lägsta 

var -951 % (2,220 – 23,33 mg/l) i mars 2014. Den totala retentionen genom hela systemet är i 

snitt 99 ± 0,4 % (2 696 – 9,524 mg/l) för provtagning mellan januari 2013 och mars 2014 

(figur 21). Standardavvikelsen för BOD5–rening genom våtmarken är extremt högt, i figur 22 

redovisas variationerna i inflöde och utflöde av BOD5 från NaturOvos våtmark mellan 

oktober 2013 och april 2014. 

 

Den genomsnittliga reduktionen av BOD5 genom NaturOvos våtmark utan värden från mars, 

som har höga utstickande värden jämfört med resterande provtagningar, är 41 ± 28 % (12,19 – 

7,222 mg/l). Standardavvikelsen är mycket lägre när provtagningar från mars inte tas med 

samt ger ett mer rättfärdigt medelresultat och kommer därför att används i jämförelse mellan 

de olika våtmarkerna. 
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Figur 22.  Koncentrationer av BOD5 i inflödes- och utflödesvatten från NaturOvos våtmark mellan  

                  oktober 2013 till april 2014 (Källa: Värden tagna från Tonetto, i tryck och bearbetade av  

                  författare). 

j 

Figur 23.  Genomsnittliga halter av BOD5 (biological oxygen demand) från inflödes- och utflödes- 

                  vatten från våtmarker tillhörande dem olika livsmedelsindustrierna och anläggningar med  

                  animalieproduktion. Halter för ostfabriken redovisas på den högra axeln (Källor: Camino  

                  et al., 2011; Johansson, 2014; Knight et al., 2000; Lin et al., 2005; Mantovi et al., 2003;  

                  Tonetto, i tryck; Bearbetade av författaren). 

j 

NaturOvos genomsnittliga inflöde av BOD5 till våtmarken är relativt liten jämfört med det 

som till exempel tillkommer till Morgex ostfabrik och mjölkgården i Casina. Den genom-

snittliga retentionen för de olika anläggningarna är 69 % (40,00 – 12,50 mg/l) för Arla, 65 % 

(263,0 – 93,00 mg/l) för LWDB, 94 % (451,0 – 28,00 mg/l) för mjölkgården i Casina, 57 % 

(5,100 – 2,200 mg/l) för räkodlingen i Taiwan, 55 % (1594 – 717,1 mg/l) för Morgex 

ostfabrik och 41 ± 28,61 % (12,19 – 7,222 mg/l) för NaturOvos, se figur 23.  
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Akratos och Tsihrintzis (2007) studie kom fram till slutsatsen att organiskt material renas mer 

effektivt ifall inflödesvattnet distribueras från flera insläppspunkter. Genom att distribuera 

vattnet till systemet från flera håll ökar man DO halter som krävs för BOD rening. NaturOvos 

våtmark har endast en distributionspunkt från toppen av våtmarken. Studien fann även att den 

optimala HRT är över åtta dygn. Resultaten från studien visar på en retention på 77 %, 91 % 

och 90 % för ett HRT på sex, åtta respektive 14 dygn. Hemond och Beniot (1988) stödjer 

Akratos och Tsihrintzis (2007) med att ett längre HRT ger en mer effektiv rening av BOD5. I 

Mantovi:s (2003) studie renades processvatten från en mjölkgård genom två HSSF våtmarker, 

uppehållstiden var ungefär tio dygn. Trots högre inflödeshalter var retentionen av BOD5 högre 

än den vid NaturOvos, detta beror förmodligen på den längre uppehållstiden. En förklaring till 

den låga reduktionen i procent, vid NaturOvos, kan vara att utflödeskoncentrationen av BOD5 

ligger inom ramen för non-zero-background som nämnts i avsnitt 4.5. 

 

Förslag till förbättrad retention av BOD5 i NaturOvos våtmark

 Ökad uppehållstid av processvatten förslagsvis genom minskat flöde till våtmarken eller 

genom att utöka våtmarken genom att bygga en eller flera våtmarker jämte den nuvarande 

våtmarken. 

 Omdesigna insläppspunkter för processvattenet så att det finns flera distributionspunkter. 

 Högre kontroll av insläppssvatten med höga koncentrationer av BOD5. Standardavvikelsen 

för insläpp av BOD5 är extremt högt vilket tyder på okontrollerade insläpp till våtmarken. 

Kontroll kan ökas genom att investera i en in-situ BOD–mätare. Förslagsvis en som 

kalibreras enligt Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) för att 

ha en bra korrelation mellan BODbs (bs = biosensor) och BOD5 (Reshetilov et al., 2013).

j 

7.5 Rening av TSS (total suspended solids) 

 
Figur 24.  Reduktion (i procent), av TS (torrsubstans), VS (volatile solids), och FS (fixed solids),  

                  mellan inflödes- och utflödesvatten från NaturOvos våtmark mellan oktober 2013 och april  

                  2014 (Källa: Värden är tagna från Tonetto, i tryck och bearbetade av författaren). 
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VS, är ett mått på organiskt material som bör brytas ner i våtmarken och FS är ett mått på 

oorganiskt material såsom sand. Som kan avläsas från figur 24 är de flesta reduktionerna av 

TS, VS och FS negativa, vilket är logiskt i en nyetablerad våtmark eftersom det finns mycket 

löst material. Den genomsnittliga reduktionen av TS var -11 ± 30 % (0,1707 – 0,1889 %) med 

den högsta reduktionen i november, 5,5 % (0,1548 – 0,1463 %), och den lägsta i december, 

-84 % (0,1794 – 0,3299 %). VS hade en genomsnittlig reduktion på 11 ± 7,4 % (34,83 – 31,01 

%), högsta reduktionen uppstod under januari, 18 % (40,39 – 33,24 %) och den lägsta uppstod 

under provtagning i oktober, -5,1 % (31,19 – 32,78 %). Den genomsnittliga reduktionen av FS 

är -5,4 ± 4,4 % (65,41 – 68,97 %), den högsta reduktionen skedde i oktober, 2,1 % (68,66 – 

67,21 %) och den lägsta i januari, -12 % (59,61 – 66,75 %). Av samtliga 21 provtagningar för 

de enskilda parametrarna så var fyra TS, fyra VS och 16 FS prover negativa. Den 

genomsnittliga negativa reduktionen av TS och FS samt den låga reduktionen av VF antyder 

på att en hög andel partiklar lämnar våtmarkssystemet. Som diskuteras i avsnitt 3.2 är HSSF 

våtmarker känsliga för tillflöden av stora partiklar och kan täppas igen (Vymazal, 2008, 

2010). Att partiklar inte stannar i systemet är bra för våtmarken då den inte kommer att täppas 

igen, men det är dåligt för recipienten som kontinuerligt får tillflöde av partiklar. Det hade 

varit intressant att jämföra utsläppshalterna direkt från fabriken med de från Naturovos 

våtmark, men på grund av att de mäts i olika enheter är detta en omöjlighet. Framtida 

mätningar av TS, VS och FS ska ske i mg/l istället för procent. 

j 

 
Figur 25.  Den genomsnittliga reduktionen (i procent) av TSS (total suspended solids) i inflödes- och  

                  utflödesvatten från våtmarker tillhörande dem olika livsmedelsindustrierna och  

                  anläggningar med animalieproduktion. Provtagning vid NaturOvos redovisas i form av TS  

                  (torrsubstans), vilket är ett mått på TSS (total suspended solids) + TDS (total dissolved  

                  solids) (Källor: Camino et al., 2011; Johansson, 2014; Knight et al., 2000; Lin et al., 2005;  

                  Tonetto, i tryck; Bearbetade av författaren). 
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Vid NaturOvos mäts partiklar i form av; TS, VS och FS. TS är ett mått på TSS + TDS. Att 

jämföra TS med TSS ger missvisande resultat och man får beakta att TS värdet är högre än de 

för TSS. Dessutom redovisas TS i procent och alla värden för TSS redovisas i mg/l, trots att 

det är reduktion som redovisas i procent i figur 25 ska detta fortfarande tas hänsyn till. 

Retention av TSS för Morgex ostfabrik var 60 % (749,6 – 301,7 mg/l), LWDB 53 % (585,0 – 

273,0 mg/l), mjölkgården i Casina 91 % (690,0 – 60,00 mg/l), räkodlings farmen 62 % (17,60 

– 6,750 mg/l) och NaturOvos -11 ± 30,2 % (0,1707 – 0,1889 %) (figur 25). Det hade varit 

intressant att jämföra koncentrationerna mellan de olika anläggningar men på grund av att 

NaturOvos mätts i en annan enhet är detta en omöjlighet.  

 

Camino et al. (2011) skriver att det finns en liten skillnad i TSS rening i nyplanterade 

våtmarker och i våtmarker med fullvuxna växter. Detta beror på att TSS borttagning är i 

huvudsak av de fysikalisk processerna filtration och sedimentering. Den dåliga reduktionen av 

partiklar i NaturOvos våtmark kan bero på att våtmarken endast är sju månader gammal och 

alla växter är ännu inte fullvuxna.  

 

 
Figur 26.  Korrelation mellan TS (torrsubstans) och turbiditet för inflödesvatten vid NaturOvos  

                  våtmark (Källa: Värden är tagna från Tonetto, i tryck och bearbetade av författaren).  

j 

Flera studier har påvisat ett samband mellan TS och turbiditet (Göransson et al., 2011). R
2
–

värdet från figur 26 indikerar att det finns en låg korrelation mellan turbiditet och TS i 

NaturOvos våtmark och därmed kan ingen jämförelse mellan dessa variabler göras. 

 

Det kan även finnas ett samband mellan TS och BOD, men som kan avläsas från figur 27 är 

R
2
–värdet mellan de olika parametrarna enbart 0,05 för för inflödesvattnet vilket betyder att 

det endast finns en korrelation för 5 % av provtagningarna. Ifall värdet hade varit högre skulle 

produktion av organiskt material kunna vara förklaringen till den låga BOD5 reduktionen.  
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Figur 27.  Korrelation mellan TS (torrsubstans) och BOD5 för inflödesvatten vid NaturOvos  

                 våtmark (Källa: Värden är tagna från Tonetto, i tryck och bearbetade av författaren). 

 

Förslag till förbättrad reduktion av TS i NaturOvos våtmark:

 Längre uppehållstid i sedimenteringstankarna. 
 Byta enhet av provtagningen från procent till mg/l för att kunna avläsa variationer i 

koncentration. 
 Ifall reduktionen inte ökar när växterna är fullvuxna är implementation av en VF våtmark 

ett förslag till förbättring. Som nämnts i avsnitt 3.4 är VF våtmarker bra på att reducera 

mängden organiskt material och suspenderat material (Kadlec & Wallace, 2008). Camino 

et al:s (2011) studie stödjer detta då de fann att reduktionen av TSS var högre i VF 

våtmarkerna än i HSSF våtmarken. 

 

7.6 Överbelastning av NaturOvos våtmark 

 
Figur 28.  Överbelastning av NaturOvos HSSF våtmark (Källa: Författarens bild, 2014-04-16). 

j 

Som kan ses i figur 27 överbelastas NaturOvos HSSF våtmark och svämmas över. HSSF 

våtmarker fungerar inte optimalt under hög hydraulisk belastning, när våtmarken svämmas 

över förvandlas den hydrauliskt från en HSSF våtmark till en FWS våtmark (Kadlec & 
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Wallace, 2008). Volymen av våtmarken är 126 m
3 

och det genomsnittliga inflödet är   

135,1 ± 35,9 m
3
/dygn, eftersom det genomsnittliga inflödet är högre än våtmarkens volym 

svämmas våtmarken över. Maximalkapaciteten av HSSF våtmarker räknas ut genom nedan-

stående formel, där k är hydraulisk genomsläpplighet (m
3
/m

2
 dygn), d är djup (m) och B är 

bredd (m). k–värdet har tagits från Kadlec & Wallace (2008) för coarse, medium sand. 
h 

                        
h 

                                                              = 42 m
3
/dygn. 

h 
Som kan avläsas från resultaten är det genomsnittliga flödet till våtmarker tre gånger högre än 

det som våtmarken har kapacitet för. Jämfört med de andra våtmarker som tagits med i 

studien är uppehållstiden i NaturOvos våtmark oerhört kort (8,3 timmar) och uppfyller inte de 

åtta dygn föreslaget av Akratos och Tsihrintzis (2007). Den korta uppehållstiden och 

översvämningen av våtmarken är förmodligen källan till låg retention av föroreningar i 

våtmarken. 

 

Förbättrings förslag 

 Minska flödet till NaturOvos nuvarande våtmark till maximalt 42 m
3
/dygn (som våtmarken 

har kapacitet för) skulle eliminera problemet med att våtmarken svämmas över och får 

sämre effektivitet. 
 Ifall flödet minskar till våtmarken, ökar uppehållstiden. Med ett maxflöde på 

42 m
3
/dygn skulle uppehållstiden i NaturOvos nuvarande våtmark vara: 

j 

   
                     

          
 = 1,11 dygn = 26,6 timmar. 

h 

Detta är fortfarande en relativt låg uppehållstid jämfört med de andra våtmarkerna som 

tagits med i studien, men det är en ökning på 320 % från den nuvarande uppehålls-

tiden med dagens genomsnittliga flöde. 

 

 Att bygga flera våtmarker parallellt med den nuvarande våtmarken skulle eliminera 

översvämningen som råder i våtmarken på grund av dagens höga belastning och förlänga 

uppehållstiden av processvattnet.

 Förslagsvis två HSSF våtmarker med varsin bredd på 15,5 m, men i övrigt samma 

uppsättning som den nuvarande våtmarken. Maxkapaciteten för dessa våtmarker är:  
j 

                                                = 46,5 m3/dygn. 
j 
Med den nuvarande våtmarken och de två nya skulle det genomsnittliga flödet kunna 

renas genom våtmarkssystemet utan att överbelasta våtmarkerna, 42 m
3
/dygn +  

46,5 m
3
/dygn + 46,5 m

3
/dygn = 135 m

3
/dygn. 

h 

Uppehållstiden i de nya våtmarkerna skulle vara: 
 

  
                     

            
 = 1,11 dygn = 26,6 timmar. 
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j 

Att ha flera våtmarker som får separata tillflöden har fördelar, till exempel ifall den ena 

våtmarken behöver underhållas kan de andra våtmarkerna ta hand om vattenreningen. Därmed 

behöver inte vattenreningen upphöra helt som det skulle göras ifall det bara fanns en våtmark. 

 

7.7 Riktvärden satta av CONSEMA  

Riktvärden för utsläpp från NaturOvos våtmark sätts av det brasilianska miljödepartementet i 

Rio Grande do Sul, CONSEMA. I tabell 21 redovisas riktvärden för utsläpp från industrier 

satta av CONSEMA och genomsnittliga utsläppskoncentrationer från NaturOvos som berörs 

av riktvärden. Samtliga parametrar av utsläpp från NaturOvos våtmark uppfyller riktvärden 

satta av CONSEMA. Provtagning av kväve vid NaturOvos sker i form av TN vilket innehåller 

ammoniak–kväve och andra variabler. Halten av ammoniak–kväve i NaturOvos 

utsläppsvatten är därmed även under de satta riktvärden. 

jj 

Tabell 21. Riktvärden för utsläpp från industrier satta av CONSEMA och utflödesvatten från  

                  NaturOvos våtmark. Parametrar som beror NaturOvos är BOD5 (biological oxygen  

                  demand), ammoniak-kväve (NH3–N) och TP (totalfosfor) (Källor: RESOLUÇÃO          

                  CONSEMA N
o
 128, 2006). 

Parametrar 

Utsläpps- 

riktvärden (satta av 

CONSEMA) 

NaturOvos (genomsnittligt 

utflödeshalter från 

våtmarken) 

BOD5 (mg O2/L) 110 65,71 ± 123  

NH3–N (mg NH3/L) 20 
a
 4,239 ± 2,58  

TP (mg P/L) 3 0,4253 ± 0,197  
a 
Provtagning av kväve sker i form av TN (totalkväve) vid NaturOvos våtmark. TN består av 

ammoniak–kväve (NH3-N), nitrit–kväve (NO2-N), nitrat–kväve (NO3-N) och organiskt–kväve.

 

7.8 Felkällor och osäkerheter 

Som vid all analytiskt arbete kan felkällor vid mätningar uppstå. Mätinstrument kan vara 

felkalibrerade, inflödesvatten kan blandas ihop med utflödesvatten och så vidare. Provtagning 

av BOD5 vid NaturOvos under februari och mars hade väldigt utstickande värden jämfört med 

resterande provtagningar, dessa kan vara felmätta. Förutom provtagning av BOD5 finns inga 

större utstickande variationer i resultaten som tyder att något fel har hänt, men det är viktigt 

att beakta att misstag kan ske. 

 

Analysmetoderna för provtagning av kol vid NaturOvos våtmark ändrades i februari 2014, 

detaljerad information om de olika provtagningsmetoderna redovisas i avsnitt 5.1. Om det var 

jag personligen som tog vattenproverna och analyserade dem från NaturOvos våtmark så hade 

jag varit konsekvent med metoden av analys av kol för att få likvärdiga resultat. Dessutom 

hade jag försökt övertala NaturOvos att ta prover på TN på det obehandlade vattnet direkt från 

fabriken eftersom det hade varit bättre att jämföra resultat från samma parametrar, att jämföra 

TKN med TN är ger missvisande svar. Enheten av TS, VS och FS är i procent, för att kunna 

göra en bättre jämförelse vore det bättre att enheten vore mg/l. Jämförelsen i figur 25 ger ett 

missvisande resultat eftersom alla provtagningar förutom NaturOvos är i form av TSS. De 
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matematiska beräkningar från avsitt 5.3 och 6.7 har gjorts med antagna värden för porösitet 

och hydraulisk genomsläpplighet. 

 

Att göra ett arbete i ett land där man inte pratar språket har sina nackdelar. Det är lätt att 

missförstå varandra och tolka information på ett annat sätt än det ursprungligen var tänkt. 

Informationen från det brasilianska miljödepartement, CONSEMA, kan ha misstolkas på 

grund av språkbarriären. 

 

7.8.1 Kunskapsluckor 

På grund av bristande tid finns ett antal kunskapsluckor i arbetet. Till exempel vet jag inte 

exakt vad processvattenet innehåller för specifikt material från fabriken eftersom ett studie-

besök i fabriken aldrig har genomförts. 

 

Eftersom analyserna vid NaturOvos utfördes av Jaquline Tonetto har jag ingen större kunskap 

om vilka metoder som har används förutom informationen som jag har fått muntligt. Projektet 

fokuserar enbart på våtmarken och väldigt lite information om övriga behandlingssystemet 

har presenteras på grund av bristande information.  

 

7.9 Källkritik 

De flesta artiklar som jag har läst i litteraturstudien kommer från forskare som har publicerat 

ett antal artiklar om våtmarker. De har forskat länge på våtmarker och upprepar varandras 

arbeten i deras artiklar. Internetkällor som har används kommer från ackrediterade analys-

firmor och välkända uppslagsverk, såsom nationalencyklopedin.  

 

Källor som har valts ut, särskillt för jämförelsen, har varit noga utvalda. Urvalskriterier för 

våtmarker som användes i jämförelsen var att de behövde används inom livsmedelsindustrien 

och helst hantera proteinrikt material eftersom det efterliknar ägg. För att få en bred upp-

fattning om vilka våtmarker är bäst anpassade för olika klimatförhållanden används våtmarker 

från olika världsdelar. 

 

7.10 Etiska aspekter 

Tillgång till rent vatten är något som berör oss alla. Att NaturOvos har implememterat en 

våtmark för att förbättra reningen av deras processvatten är ett steg mot en renare miljö och 

renare vatten i den närliggande miljön.  
. 

8. Slutsatser 
Resultat från arbetet visar att våtmarker är ett bra val av reningsmetod när det kommer till 

processvatten från livsmedelsindustrier och anläggningar med animalieproduktion. De olika 

typerna av anlagda våtmarker har för- och nackdelar för de olika reningsprocesser och det är 

därför mest fördelaktigt att bygga en hybridvåtmark bestående av två eller flera typer av 

våtmarker för att uppnå maximal reningskapacitet. Till exempel är det förmånligt att bygga ett 

system bestående av en VF våtmark och en HSSF våtmark för att uppnå en god kväverening, 

nitrifikation sker i VF våtmarken och denitrifikation i HSSF våtmarken.  
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NaturOvos byggde en våtmark för att uppnå högre kväve- och fosforrening av behandlings-

vattnet. De genomsnittliga resultaten från provtagningarna från våtmarken visar på en rening 

på 42 ± 13 % för TN och 66 ± 9,7 % för TP. Jämfört med de andra våtmarker som tagits med 

i jämförelsen är retentionen av kväve och fosfor bra, trots låga inflödeshalter. Däremot uppnår 

inte reningen av BOD5 och TS lika bra resultat, den genomsnittliga reduktionen av BOD5 är -

42 ± 351 % och TS är -11 ± 3,0 %. För att uppnå högre reningsgrader av kväve, fosfor, TS 

och BOD5 föreslås följande förslag: 

 

 Längre uppehållstid och lägre hydraulisk belastning till våtmarken. 

 Investering i ett utökat våtmarkssystem. Förslagsvis ett paralellt våtmarkssystem 

bestående av tre HSSF våtmarker.  

 Att förbättra systemet ytterliggare vore att implementera en VF våtmarker före HSSF 

våtmarkerna.VF våtmarker är bra på att reducera organiskt material (BOD5) och 

suspenderat material (TS) samtidigt som de ökar syrehalter som krävs för nitrifikation. 

Att koppla ihop olika typer av anlagda våtmarker ger bättre förutsättningar för en mer 

effektiv kväverening då både aeroba och anaeroba förhållanden råder (Kadlec & 

Wallace, 2008; Vymazal, 2007).  Den längre uppehållstiden som krävs för en god 

rening av kväve, fosfor, BOD5 (Akratos & Tsihrintzis, 2007) och TS tillkommer när 

våtmarkssystemets volym ökar, så länge flödet inte ökar.  

 

Ett utökat våtmarkssystem löser även problemet med att den nuvarande våtmarken 

överbelastas. Utförligare förslag för uppsättning av de nya våtmarkerna redovisas i 

avsnitt 7.6. 

 

 Provtagning av ammoniak, nitrit och nitrat från våtmarken för att bedöma hur pass bra 

ammonifikationen, nitrifikationen och denitrifikationen fungerar. Detaljerade förslag för 

förbättrad kväverening redovisas i avsnitt 7.2. 

j 

 Investering i in-situ provtagnings utrustning för högre kontroll av inflödeshalter till 

våtmarken. Särskilt för BOD5 som har väldigt fluktuerande halter i inflödesvattnet till 

våtmarken. 

 Ifall höga halter mäts bör processvattnet återcirkuleras i systemet för att förhindra 

utsläpp till recipienten som överstiger riktvärden satta av CONSEMA. 

j 

9. Fortsatt arbete 
Under provtagning vid NaturOvos den 15 april 2014 fungerade inte en pump i behandlings-

systemet, inget vattnet pumpades runt vilket gjorde att våtmarken var väldigt torr. I vanliga 

fall brukar ungefär 5 – 10 cm av den översta delen av våtmarken vara täkt med vatten (på 

grund av höga flöden). Det syntes tydligt att en större del av våtmarken är utan växtlighet, se 

figur 28. Arean utan växtlighet är omkring 10 – 15 m
2
 stort. Provtagningar på salt och 

ammoniak ska ske för att kunna verifiera ifall växtligheten inte trivs i mitten av våtmarken där 

vattenflödet är som högst på grund av för höga halter närsalter. Troligtvis beror det på det 
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höga inflödet av vatten som svämmar över våtmarken och omvandlar HSSF våtmarken till en 

FWS våtmark. 

 

Figur 29.  Bild (A) – Torkad, obeväxt zon i NaturOvos HSSF våtmark. Bilden är tagen den  

                  2014-04-15 när behandlingssytemet var ur funktion. Bild (B) – Översvämmad, obeväxt del  

                  i våtmarken. Bilden är tagen den 2014-04-16 när systemet åter var i drift (Källa:  

                  Författarens bilder). 

j 
Fortsatt provtagning av inflödes- och utflödesvatten från NaturOvos våtmark kommer ske i 

ytterligare ett år av Jaqueline Tonetto. Därefter kommer en artikel med resultaten att 

publiceras. I Brasilien över lag behövs fortsatt långtidsforskning ske på våtmarker för att 

kunna etablera välfungerande våtmarker som klarar av höga inflödeshalter, höga temperaturer 

och lockar till sig lite mygg. Fler långtidsstudier krävs i allmänhet på våtmarker som 

behandlar vatten från livsmedelsindustrier. 

j 
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11. Bilagor 

Bilaga 1 – Tabell för samtliga provtagningar vid NaturOvos våtmark. 

P 
Nedanför redovisas resultat från samtliga provtagningar av inflödes- och utflödesvatten från 

NaturOvos våtmark mellan oktober 2013 och april 2014. Parametrar som har mätts är 

följande; lufttemperatur, vattentemperatur, DO (dissolved oxygen), pH, turbiditet, 

konduktivitet, TS (torrsubstans), VS (volatile solids), FS (fixed solids), BOD5 (biological 

oxygen demand), TN (totalkväve), TC (total carbon), TOC (total organic carbon) och TP 

(totalfosfor).  

 

Oktober 28/10 29/10 30/10 

Parametrar Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde 

Lufttemperatur 

(
o
C) 

17,41 13,5 21,5 

Nederbörd 

(mm) 
 - - 

Temperatur 

(
o
C) 

18,6 18 20 19 22 19,5 

DO (mg/l) 7,9 8 8,9 9 8,5 9,8 

pH 7,4 7,31 6,5 6,3 6,22 6,51 

Turbiditet 

(NTU) 
5,6 1,09 13,4 1,29 14,98 1,3 

Konduktivitet 

(µS/cm) 
2,04 2,15 2,1 2,1 2,02 2,02 

TS (%) 0,1441 0,1397 0,163 0,1585 0,1679 0,1705 

VS (%) 25,0523 24,38 30,766 30,1936 37,7523 43,7832 

FS (%) 74,9477 75,62 69,234 69,8064 62,2477 56,2168 

BOD5 (mg/l) 9 10 40 10 20 0 

TN (mg/l) - - - - - - 

TC (mg/l) 12 7,946 16 8,144 15 8,761 

TOC (mg/l) - - - - - - 

TP (mg/l) 0,74 0,23 1,35 0,29 1,06 0,31 

Flöde 

(m
3
/dygn) 

120 – 153 

J 
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November 30/10 31/10 02/11 

Parametrar Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde 

Lufttemperatur 

(
o
C) 

21,5 22 25 

Nederbörd 

(mm) 
- - - 

Temperatur (
o
C) 22 19,5 22,5 20,5 22,5 21 

DO (mg/l) 8,5 9,8 8,0 9,0 10,0 8,8 

pH 6,22 6,51 6,84 6,83 7,0 6,9 

Turbiditet 

(NTU) 
14,98 1,3 25,8 1,5 10 1,9 

Konduktivitet 

(µS/cm) 
2,02 2,02 2,2 2,08 2,1 2,09 

TS (%) 0,1679 0,1705 0,1763 0,1645 0,1202 0,1040 

VS (%) 37,7523 43,7832 39,7331 36,8243 46,81 26,10 

FS (%) 62,2477 56,2168 60,2669 63,1757 53,19 73,50 

BOD5 (mg/l) 20 0 20 20 30 20 

TN (mg/l) - - - - - - 

Kol (mg/l) 15 8,761 12 9,866 12 9,038 

TOC (mg/l) - - - - - - 

TP (mg/l) 1,06 0,31 3,65 0,26 0,23 0,82 

Flöde (m
3
/dygn) 120 – 153 

j 

December 10/12 11/12 12/12 

Parametrar Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde 

Lufttemperatur 

(
o
C) 

17 22,5 26 

Nederbörd 

(mm) 
30 30 - 

Temperatur (
o
C) 23,5 21 24 23 24,5 23,5 

DO (mg/l) 6,8 6 8,9 6,3 12,2 4,9 

pH 7,25 7,2 4,2 4,12 6,44 6,28 

Turbiditet 

(NTU) 
10,73 1,9 11,9 0,7 15,2 0,5 

Konduktivitet 

(µS/cm) 
2,13 1,426 2,22 2,13 2,23 2,15 

TS (%) 0,1781 0,110 0,1818 0,1656 0,1783 0,7142 

VS (%) 36,7858 34,1561 40,1243 35,4824 37,7069 37,717 

SF (%) 63,2142 65,8439 59,8757 64,5176 62,2931 62,283 

BOD5 (mg/l) 0 0 40 10 45 10 

TN (mg/l) 4,45 2,22 5,56 1,11 3,89 1,11 

TC (mg/l) - - - - - - 

TOC (mg/l) - - - - - - 

TP (mg/l) - - - - - - 

Flöde (m
3
/dygn) 130 

J 
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Januari 09/01 10/01 11/01 

Parametrar Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde 

Lufttemperatur 

(
o
C) 

35 27 29 

Nederbörd 

(mm) 
- - - 

Temperatur (
o
C) 27,5 24,5 27 25 28 25,5 

DO (mg/l) 8,7 7,4 8,2 7,5 7,5 9,5 

pH 7,44 7,06 7,16 7,5 7 7,05 

Turbiditet 

(NTU) 
34,9 1,08 30,4 1,56 30,9 3,44 

Konduktivitet 

(µS/cm) 
2,13 1,5 2,43 2,34 2,4 2,08 

TS (%) 0,1887 0,1857 0,2038 0,1952 0,4162 0,4164 

VS (%) 36,6087 32,8404 43,7209 30,5616 40,8494 36,3354 

FS (%) 63,3913 67,1596 56,2791 69,4384 59,1506 63,6646 

BOD5 (mg/l) 20 10 20 10 20 20 

TN (mg/l) 8,89 2,22 1,67 2,22 10,5 8,5 

TC (mg/l) 15 9,88 14 40,48 16 11,04 

TOC (mg/l) - - - - - - 

TP (mg/l) - - - - - - 

Flöde (m
3
/dygn) - - - 

j 

Februari 11/02 12/02 13/02 

Parametrar Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde 

Lufttemperatur 

(
o
C) 

25 28 21 

Nederbörd 

(mm) 
30 - 10 

Temperatur (
o
C) 26 24 28 26 27 25,5 

DO (mg/l) 9,4 10 8,6 10,3 10,4 9,5 

pH 7,99 7,53 7,62 7,53 7,83 7,36 

Turbiditet 

(NTU) 
48,1 0,43 15,68 4,51 56,2 5,05 

Konduktivitet 

(µS/cm) 
1,896 1,788 1,883 1,823 1,918 1,845 

TS (%) 0,1381 0,1267 0,1360 0,1316 0,1431 0,1413 

VS (%) 28,21 25,9502 25,955 14,4987 27,9445 27,5437 

FS (%) 71,79 74,0498 74,045 85,5013 72,0555 72,4563 

BOD5 (mg/l) 0 0 0 0 0 0 

TN (mg/l) 10,00 3,89 11,67 9,67 11,34 5,22 

TC (mg/l) 359,2 304,7 376,9 266,7 334,9 292,8 

TOC (mg/l) 285,8 239,3 311,4 205,2 267,8 220,6 

TP (mg/l) - - - - - - 

Flöde (m
3
/dygn) - - - 

 

 

 



 

4 
 

 

Mars 12/03 13/03 14/03 

Parametrar Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde 

Lufttemperatur 

(
o
C) 

23 23 29,5 

Nederbörd 

(mm) 
- - - 

Temperatur (
o
C) 25 23,5 24 22 27 25 

DO (mg/l) 8 8 8 7 9,7 8 

pH 7,7 7,0 7,7 7,03 8,5 7,3 

Turbiditet 

(NTU) 
55,7 4,09 58,5 4,37 32,9 1,32 

Konduktivitet 

(µS/cm) 
1,900 1,845 1,819 2,02 1,895 1,903 

TS (%) 0,1446 0,140 0,1466 0,1451 0,1326 0,1321 

VS (%) 37,4835 35,8385 33,4384 19,8489 27,66 28,69 

FS (%) 62,5165 64,1615 66,5616 80,1511 72,33 71,30 

BOD5 (mg/l) 0 60 0 0 6,66 10 

TN (mg/l) 7,22 2,22 6,67 5,5 5,60 4,5 

TC (mg/l) 42,14 47,22 42,80 47,38 39,10 41,15 

TOC (mg/l) 12,24 7,299 13,37 7,766 11,86 8,315 

TP (mg/l) 1,378 - 1,128 0,483 - 0,443 

Flöde (m
3
/dygn) 92 232 116 

 

April 15/04 16/04 17/04 

Parametrar Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde Inflöde Utflöde 

Lufttemperatur 

(
o
C) 

16,5 21 22,5 

Nederbörd 

(mm) 
- - - 

Temperatur (
o
C) 21,5 18 21 18,5 22 19,9 

DO (mg/l) 10,7 11,1 6,2 5,9 10,3 8,6 

pH 7,31 7,78 7,33 7,29 7,2 7,31 

Turbiditet 

(NTU) 
52,8 8,22 51,4 10,7 37,2 9,66 

Konduktivitet 

(µS/cm) 
16,95 16,85 17,75 17,25 17,32 17,79 

TS (%) 0,1809 0,1835 0,1370 0,1330 0,1401 0,1386 

VS (%) 31,76 30,10 35,68 29,52 29,69 27,07 

FS (%) 68,29 69,89 64,31 70,47 75,31 72,93 

BOD5 (mg/l) 40 0 12 10 0 0 

TN (mg/l) 6,50 5,2 7,52 6,5 7,20 3,51 

TC (mg/l) 13,41 15,33 32,25 27,78 34,20 32,01 

TOC (mg/l) 9,324 8,140 13,88 9,152 10,89 8,588 

TP (mg/l) 1,32 - 1,29 0,52 - 0,605 

Flöde (m
3
/dygn) 63 149 172 
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