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INLEDNING 
 
Bakgrund 
 
Skirsjön norr om Växjö (SjöID 631308-144190) är en liten (ca 0,35 km2), grund (maxdjup ca 4,1-
4,4 meter och medeldjup uppskattat till ca 2 meter), stadsnära sjö med mycket lång omsätt-
ningstid (ca 2 år). Avrinningsområdet är litet (ca 1,55 km2) och består till stor del av skogsmark. 
Inom avrinningsområdet finns också några få hushåll, ett mindre lantbruk och några mindre 
grusvägar. Skirsjön ingår i Mörrumsåns huvudavrinningsområde.  
 
Det finns planer på att bebygga stora delar av Skirsjöns tillrinningsområde med bostäder, vilket 
kan få avgörande betydelse för Skirsjöns framtida karaktär. Sjön anses idag ha mycket höga na-
turvärden bl.a. kopplade till sjöns klara vatten och frodiga undervattensvegetation. Vid ett fält-
besök i Skirsjön september 2017 (Hedrén, A. 2017) gjordes en översiktlig inventering av vatten-
vegetationen. Vid inventeringstillfället påträffades ett 10-tal olika undervattensväxter och kran-
salger. Undervattensvegetation påträffades ända ner till sjöns djupaste del (drygt 4 meter). Vid 
inventeringstillfället var vattnet mycket klart med ett uppskattat siktdjup mycket större än sjöns 
maxdjup. 

 
Skirsjöns karaktär med klart vatten i kombination med grunda svagt sluttande mjukbottnar, vil-
ket är en förutsättning för en rik undervattensvegetation, är mycket ovanligt för sjöar i regionen. 
De närliggande sjöarna Trummen och Växjösjön kan historiskt sett ha haft motsvarande karaktär 
som Skirsjön, men Skirsjön har, i förhållande till dessa sjöar, inte förändrats nämnvärt avseende 
vattenkvalitet och växtsamhälle under de senaste århundraden. Skirsjön kan därför antas utgöra 
ett bra exempel på målbild för arbetet med att restaurera Växjösjöarna. Det anses därför, av 
flera anledningar, vara av mycket stort intresse att bevara Skirsjöns nuvarande karaktär. 
 

  
Figur 1. T.v. Lågvatten i Skirsjön i oktober 2018. De svagt sluttande bottnarna framträder. T.h. 
Flotagräs (Sparganium gramineum) som dominerar flytbladsvegetationen med stor täckningsgrad i 
sjöns södra, västra och norra del. 
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Uppdraget 

Hösten 2017 fick SYNLAB (f.d. ALcontrol AB) uppdraget av Växjö kommun, Kommunlednings-
förvaltningen, att genomföra en limnologisk karakterisering avseende vattenkemiska, sediment-
kemiska och biologiska undersökningar av Skirsjön. Syftet med undersökningarna var att ge en 
översiktlig bild av sjöns nuvarande tillstånd och status som referens till framtida påverkan vid en 
eventuell exploatering av sjöns tillrinningsområde. Resultaten från undersökningarna samman-
ställs och utvärderas kortfattat i efterföljande rapport. 

Deltagande personer 

Följande personer har deltagit i projektet: 

Håkan Olofsson Madestam (SYNLAB) provtagning vatten, sediment och växtplankton samt ut-
värdering och rapportskrivning. 

David Alvunger (SYNLAB) provtagning vatten. 

Ingrid Hårding (Medins Havs- och vattenkonsulter AB) artning och utvärdering av växtplankton i 
Bilaga 3. 

Madeleine Svelander (SYNLAB) kvalitetsgranskning av rapport. 

Ida Lidholt (Växjö kommun Kommunledningsförvaltningen) beställare och kontaktperson. 

Figur 2. Norra delen av Skirsjön i oktober 2018. 
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METODIK 
 
Vattenprovtagningar vid Skirsjöns utlopp startade i november 2017 och utfördes en gång per 
månad fram till oktober 2018 (i juni, juli, augusti, september och oktober 2018 var dock ut-
loppsbäcken torr, Figur 3). I sjöns mitt togs vattenprover en gång per månad under perioden 
maj-oktober 2018. I augusti 2018 togs prov på sjöns växtplankton och i september 2018 togs 
sedimentprov på tre sedimentdjup (0-2 cm, 8-10 cm och 18-20 cm). Provpunkternas lägen och 
undersökningens omfattning redovisas i Tabell 1och Figur 3. 
 

Tabell 1. Provtagningspunkter och undersökningens omfattning. Vk = vattenkemi, Me = metaller i vat-
ten, Kl = klorofyll a och siktdjup, Pl = växtplankton och Sed = sediment. Siffrorna inom parentes visar 
antal prov tagna under perioden november 2017 – oktober 2018. Koordinaterna visas i RT90 

 
 
 
All provtagning utfördes av personal på SYNLAB som är godkända enligt SNFS 1990:11 MS:29 
och som omfattas av ackreditering för provtagning av aktuella undersökningsmoment enligt be-
slut av SWEDAC. Vatten och sediment analyserades av SYNLAB medan växtplankton analysera-
des av Medins Havs och Vattenkonsulter AB. Samtliga analyser utfördes enligt ackrediterade me-
toder. Provtagning och analys utfördes i enlighet med metodik angiven för Mörrumsåns recipi-
entkontroll (SYNLAB 2018).  
 
 
 

  
Figur 3. T.v. Karta över provtagningspunkterna vid Skirsjön. Källa, Lantmäteriet 
(www.lantmateriet.se/kartutskrift). T.h. Uttorkad utloppsbäck vid Skirsjön sommaren 2018. 

Provpunkt X-koordinat Y-koordinat Undersökningens omfa ttning

Skirsjöns mitt 631273 144222 Vk (6) Kl (6) Pl (1) Sed (3)

Skirsjöns utlopp 631308 144190 Vk (7) Me (7)
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RESULTAT/KARAKTERISERING 

Samtliga analysresultat redovisas i Bilaga 1 (vattenkemi, metaller i vatten, klorofyll och siktdjup), 
Bilaga 2 (sediment) och Bilaga 3 (växtplankton).  

Vattenkemi 

Hög status avseende fosfor 

Utifrån undersökningarna november 2017 till oktober 2018 karakteriseras Skirsjön som en nä-
ringsfattig sjö med låga fosforhalter (9 µg/l som årsmedelvärde). Den högsta fosforhalten (15 
µg/l) noterades i maj 2018, sannolikt i anslutning till en lätt vårblomning av växtplankton. Därut-
över noterades ingen tydlig säsongsvariation då fosforhalterna låg stabilt mellan 5 och 10 µg/l. 
Halterna av lättillgänglig fosfor (fosfatfosfor) var lägre än rapporteringsgränsen för analysen (<2 
µg/l) vid samtliga provtagningstillfällen, undantaget maj 2018 då den var 3 µg/l.  

Det finns en stark koppling mellan fosforhalter och biologiskt tillstånd i en sjö. Fosforhalter över 
ca 20-25 µg/l anses motsvara ett näringstillstånd där en sjö riskerar att få en funktionell föränd-
ring som gör att eutrofieringen accelererar. I Skirsjön låg fosforhalterna klart under denna gräns 
samtidigt som tillgången på algtillgänglig fosfor var mycket begränsad. 

Förutom fosforhalter och fosforfraktioner kan biologiska egenskaper bidra till ekosystemets 
funktion. I de vegetationsrika miljöerna i Skirviken kan alger som är knutna till vegetationen 
konkurrera med växtplankton om tillgång till solljus och befintlig näring. I dessa miljöer kan 
också djurplankton finna skydd från fiskpredation. Vegetationen stabiliserar också sedimenten 
och minskar därmed återcirkuleringen av näringsämnen. Den frodiga undervattensvegetationen i 
Skirsjön har därför mycket stor betydelse för sjöns vattenkvalitet och biologiska tillstånd. 

Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) tar hänsyn till att sjöar har olika 
naturliga tillstånd, p.g.a. skillnader i omgivningsfaktorer och vattenkemiska parametrar. Detta 
görs genom att uppmätta fosforhalter jämförs med beräknade objektspecifika referensvärden 
(ursprungliga fosforhalter för respektive sjö). Utifrån referensvärdet och uppmätt totalfosforhalt 
beräknas den ekologiska kvoten (EK-värde = beräknat referensvärde/uppmätt halt). Den ekolo-
giska kvoten används sedan för att bedöma sjöns näringsstatus enligt en femgradig skala: 

hög status  
god status  
måttlig status  
otillfredsställande status 
dålig status.  

För Skirsjön bedöms statusen för fosfor vara hög, d.v.s. den bästa bedömningsklassen. Årsme-
delvärdet för totalfosfor låg i nivå med beräknat referensvärde, vilket tyder på att sjön är tämli-
gen opåverkad av näringsämnen (fosfor).  
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Hög status avseende klorofyll och siktdjup 
 
Klorofyllhalterna bedömdes vara låga med utgångspunkt från såväl säsongsmedelvärde maj-
oktober (3,1 µg/l) som augustivärde (4,0 µg/l), vilket visar på en låg primärproduktion och ett nä-
ringsfattigt tillstånd. Värdena låg stabilt mellan 2 och 4 µg/l under hela sommarsäsongen. 
 
Siktdjupet bedömdes vara måttligt (3,5 meter som medelvärde under sommarsäsongen maj-
oktober). I maj, juni, juli och augusti var siktdjupet mindre än sjöns maxdjup, men i september 
och oktober var siktdjupet begränsat av vattendjupet som då var 4,1 meter, d.v.s. om sjön hade 
varit djupare hade ett större siktdjup kunnat registreras. I september uppskattades siktdjupet 
vara lika med eller något större än sjöns maxdjup (4,1 meter), men i oktober var siktdjupet 
mycket större än maxdjupet (>>4,1 meter). Siktdjupet beror till stor del av vattnets grumlighet 
(turbiditet) och färg (absorbans). Under perioden maj-oktober 2018 var vattnet måttligt grumligt 
(1,4-2,0 FNU), undantaget oktober då vattnet endast var svagt grumligt (0,87 FNU). Vattenfär-
gen varierade väsentligt under samma månader från betydligt färgat i maj till måttligt färgat på 
gränsen till svagt färgat i oktober. 
 
För Skirsjön bedöms statusen för såväl klorofyll som siktdjup vara hög, d.v.s. den bästa bedöm-
ningsklassen enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19). Klorofyllhalten 
i augusti var något högre än referensvärdet. Säsongsmedelvärdet för siktdjup var i nivå med re-
ferensvärdet, men hade kunnat vara något bättre än referensvärdet om siktdjupet i oktober inte 
hade begränsats av sjöns maxdjup. 
 
 
Höga kvävehalter i form av organiskt kväve 
 
Totalkvävehalterna varierade mellan 610 och 920 µg/l och var i medeltal 718 µg/l, vilket motsva-
rar bedömningen höga halter. Kvävet förelåg till största delen (ca 86 %) som organiskt kväve 
och det finns en tydlig korrelation mellan organiskt kväve och organiskt material (TOC och ab-
sorbans). Ammoniumkvävehalterna var mycket låga och halterna av nitrat- + nitritkväve var inte 
heller anmärkningsvärda. Under sommaren var halterna av såväl ammoniumkväve som nitrat- + 
nitritkväve lägre än rapporteringsgränserna för respektive analys.  
 
 
Betydligt färgat vatten 
 
Utifrån undersökningarna november 2017 till oktober 2018 bedöms vattnet i Skirsjön vara be-
tydligt färgat (absorbans vid 420 nm på filtrerat vatten = 0,14 /5cm som medelvärde), men vat-
tenfärgen varierade avsevärt under året. I mars 2018 var vattnet starkt färgat (0,24 /5cm), men i 
slutet av sommaren och hösten 2018 var vattnet måttligt färgat nära gränsen till svagt färgat 
(0,057-0,069 /5cm).  
 
Vattenfärgen ingår som en parameter vid beräkning av referensvärden för fosfor vid statusklass-
ning av näringsämnen i sjöar och vattendrag och är även styrande för referensvärdena för kloro-
fyll och siktdjup. I beräkningarna har Skirsjön bedömts tillhöra gruppen ”Södra Sveriges bruna 
sjöar” (absorbansvärden >0,06 /5cm), även om sjön sommaren 2018 låg nära och till och med 
under gränsen till gruppen ”Södra Sveriges klara sjöar” (absorbansvärden <0,06 /5cm). 
 
Den stora variationen i vattenfärg under året överensstämmer med resultaten från andra delar 
inom Mörrumsåns avrinningsområde där det finns långa tidsserier med analysresultat avseende 
absorbans. Absorbansvärdena sommaren 2017, då den översiktliga inventeringen av vattenvege-
tationen gjordes i Skirsjön (Hedrén, A. 2017), var ovanligt låga generellt i regionen p.g.a. låga 
grundvattennivåer, liten tillrinning och långa uppehållstider i sjöarna. Värdena var då de lägsta 
sedan mitten av 1990-talet. Sannolikt var absorbansvärdet mycket lägre än 0,06 /5cm i Skirsjön 
vid inventeringstillfället 2017-09-06 varför sjön då karakteriserades som en ”klarvattensjö”. Mer 
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normala absorbansvärden bör i medeltal ligga kring 0,15 /5cm (antaget mot bakgrund av resul-
tat de senaste 20 åren från Mörrumsån), vilket motsvarar ett betydligt färgat vatten, men som-
martid, i samband med mycket låg tillrinning och därmed lång uppehållstid, kan sjön få karaktä-
ren av en klarvattensjö. 

Nästan syrefritt bottenvatten 

Skirsjön var tydligt skiktad vid provtagningarna i maj, juni och juli. I maj var vattnet syrerikt (8,0 
mg/l) vid botten, men i juni var bottenvattnet nästan syrefritt (0,2 mg/l) och i juli var syretillstån-
det svagt (3,4 mg/l). I augusti, september och oktober var vattnet omblandat med syrerikt vatten 
i hela djupprofilen. Halterna av organiskt material (TOC) var generellt höga, vilket naturligt tär på 
syreförrådet i bottenvattnet vid skiktade förhållanden. Någon tydlig indikation på intern gödning 
av fosfor i samband med låga syrehalter i bottenvattnet noterades inte.  

Ingen försurningspåverkan 

Skirsjöns förmåga att motstå försurning bedöms generellt vara mycket god, på gränsen till god, 
och vattnet hade i genomsnitt ett nära neutralt pH-värde. Som lägst var pH-värdet 6,4 i april, vil-
ket är klart högre än den gräns då försurningseffekter normalt börjar uppträda (pH < 6,0). 

Jämförelser med tidigare undersökningar 

Enstaka vattenkemiska prover togs i Skirsjön inom ramen för omdrevsinventeringarna i Krono-
bergs län i augusti 1971 samt juli 1977, 1982, 1987 och 1993. Därefter saknas information om 
sjöns vattenkvalitet. Vid en jämförelse mellan proverna tagna under perioden 1971-1993 och 
juli-augusti 2018 kan man dra följande slutsatser: 

• Näringstillståndet i sjön har inte förändrats sedan 1970-talet. Halterna av fosfor och klo-
rofyll ligger på samma låga nivå idag som vid tidigare undersökningar.

• Vattnet har blivit brunare (mer humöst) sedan 1970-talet, vilket överensstämmer med re-
sultat från övriga vattenområden i regionen. På 1970-talet och i början av 1980-talet var
vattenfärgen 8-10 mg Pt/l, vilket kan jämföras med de lägsta siffrorna sommaren 2018
strax under 30 mg Pt/l. Den s.k. brunifieringen anses i stort bero på minskat försurnings-
tryck i kombination med en succesivt ökad areal av produktiv skog (Svedäng, H. et al.
2018). 

• Försurningssituationen har förbättrats sedan 1970-talet tack vare kraftigt minskat nedfall
av försurande ämnen. Ingen kalkning har registrerats inom Skirsjöns avrinningsområde
(www.kalkdatabasen.se), men pH-värdena ökade från 6,7 i augusti 1971 och 6,6 i juli
1977 till 7,3 i juli 1993. Även i juli och augusti 2018 var pH-värdena 7,3.
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Metaller i vatten 
 
God status / god kemisk ytvattenstatus avseende metaller i vatten 
 
Halterna av analyserade tungmetaller (koppar, zink, krom, arsenik, kadmium, bly, nickel och ko-
bolt) var i samtliga fall mycket låga eller låga (Tabell 2) och i nivå med naturliga bakgrundshalter 
för södra Sverige, varför någon tydlig metallpåverkan inte kan verifieras.  
 
Miljökvalitetsnormerna för metaller i vatten som anges i Havs- och vattenmyndighetens föreskrif-
ter HVMFS 2015:4 (gäller särskilda förorenande ämnen: koppar, zink, krom och arsenik samt 
prioriterade ämnen: kadmium, bly och nickel) överskreds inte för någon metall (Tabell 3). I samt-
liga fall underskreds gällande miljökvalitetsnormer med god marginal. 
 
 

Tabell 2. Medelhalter (µg/l) av metaller i vatten i Skirsjön norr om Växjö under perioden november 
2017 till maj 2018 bedömda utifrån Naturvårdsverkets ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och 
vattendrag” (Rapport 4913) 

 
 

 
 
 

Tabell 3. Statusklassning för särskilda förorenande ämnen: koppar, zink, krom och arsenik samt priori-
terade ämnen: kadmium, bly och nickel i Skirsjön norr om Växjö enligt Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrift HVMFS 2015:4 

 
 

U = Underskrider gällande miljökvalitetsnorm – motsvarar bedömningen ”god status”/”god kemisk ytvattenstatus” 
 
 
  

Lokal Cu Zn Cr As Cd Pb Ni

Skirsjön 0,61 1,7 0,22 0,32 0,008 0,18 0,29

Mycket låga eller låga halter Måttligt höga halter Höga halter Mycket höga halter

Lokal Cu Zn Cr As Cd Pb Ni

Skirsjön U U U U U U U
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Sediment 

Bottensedimentet i Skirsjön var mycket löst och bestod av en mörk- till ljusbrun dyig findetritus-
gyttja. Sedimentets torrsubstanshalt varierade mellan 4,0 % av provets vikt vid sedimentytan och 
6,2 % vid 18-20 cm sedimentdjup. De låga torrsubstanshalterna visar att sedimentet var av ty-
pen ackumulationssediment. Glödgningsförlusten utgjorde 40-43 % av torrsubstansen, vilket 
tyder på en stor andel organiskt material.  

Mycket låga fosforhalter i Skirsjöns sediment 

Totalfosforhalten i ytsedimentet (1400 µg P/g TS) bedömdes vara mycket låg, vilket överens-
stämmer med övriga resultat avseende näringsstatus i sjön. 

Ingen tydlig metallpåverkan kan verifieras 

Arsenik, bly, kvicksilver, nickel och zink förekom i mycket låga eller låga halter i det översta se-
dimentlagret (Tabell 4). Kadmium, koppar och krom uppmättes till måttligt höga halter. Någon 
tydlig avvikelse jämfört med naturliga bakgrundshalter för södra Sverige och/eller andra förhål-
landevis opåverkade sjöar i regionen noterades inte. 

En jämförelse mellan sedimentdjupen, där djupet 18-20 cm bör representera naturliga ursprung-
liga halter, visar inte på någon tydlig ökad metallbelastning. Metallbelastningen verkar snarare 
ha minskat eller varit förhållandevis oförändrad. 

Tabell 4. Halter av metaller i sediment i Skirsjön norr om Växjö i september 2018 bedömda utifrån Na-
turvårdsverkets ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag” (Rapport 4913) samt fos-
for bedömt utifrån rapporten ”Detaljerad sedimentundersökning i Ryssbysjön 2003” (ALcontrol AB 
2003) 

Lokal
Sed. 
djup

Ts Gf P As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn

cm % av prov % av Ts g/kg Ts
Skirsjön 0-2 4,0 43,0 1,4 10 150 2,7 29 23 0,28 14 180
Skirsjön 8-10 5,9 40,3 1,1 16 180 3,1 33 23 0,28 15 240
Skirsjön 18-20 6,2 40,5 0,91 24 170 3,6 30 23 0,23 13 230

mg/kg Ts

Mycket låga eller låga halter Måttligt höga halter Höga halter Mycket höga halter
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Växtplankton 
 
Hög status avseende växtplankton 
 
Skirsjöns växtplankton dominerades i augusti 2018 av grönalger (Botryococcus sp.). Den totala 
algbiomassan bedömdes som liten och cyanobakterier (blågrönalger) utgjorde endast en mycket 
liten del av biomassan (Figur 4). Den besvärsbildande Gonyostomum semen (”Gubbslem”), som 
kan ge problem vid bad, påträffades endast i mycket liten biomassa. Det förekom många arter, 
framför allt guldalger, som indikerar näringsfattiga förhållanden (Figur 4). 
 
Havs- och Vattenmyndighetens bedömningsgrunder (HVMFS 2013:19) för växtplankton i sjöar 
baseras på totalbiomassa, andel blågrönalger och trofiskt planktonindex (TPI). Utifrån referens-
värden och uppmätta halter/värden beräknas ekologiska kvoter (EK-värden) för respektive para-
meter. En sammanvägning av parametrarna ligger därefter till grund för klassificeringen av sjö-
arnas näringsstatus med avseende på växtplankton. 
 
Algbiomassan i Skirsjön var något större än ett referenstillstånd (som motsvarar ingen eller 
mycket liten mänsklig påverkan), vilket gav god status. För andelen blågrönalger och trofiskt 
planktonindexet avvek resultaten inte från referenstillståndet, vilket gav hög status. Den sam-
manvägda bedömningen blev hög näringsstatus med avseende på växtplankton i Skirsjön. Detta 
överensstämmer mycket väl med bedömningen för fosfor, klorofyll och siktdjup. 
 
Surhetsklassningen enligt bedömningsgrunderna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
(HVMFS 2013:19) visade på nära neutrala förhållanden i Skirsjön, vilket överensstämmer med re-
sultaten från den vattenkemiska undersökningen. 
 
 

  
Figur 4. T.v. Biomassa av växtplankton fördelad på olika taxonomiska grupper i Skirsjön norr om Växjö 
i augusti 2018. T.h. Antal indikatorarter av Växtplankton i Skirsjön norr om Växjö i augusti 2018 enligt 
bedömningsgrunder i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19), där -3 = de bästa 
oligotrofiindikatorerna (indikerar näringsfattiga förhållanden) och +3 = de bästa eutrofiindikatorerna 
(indikerar näringsrika förhållanden). 
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SLUTKOMMENTAR 

Skirsjön norr om Växjö karakteriseras som en näringsfattig sjö med låga fosforhalter, låga kloro-
fyllhalter och liten biomassa av växtplankton. Statusen för fosfor, klorofyll och växtplankton be-
döms vara hög, d.v.s. den bästa bedömningsklassen, enligt Havs- och vattenmyndighetens krite-
rier (HVMFS 2013:19). En jämförelse med beräknade referensvärden tyder på att sjön är tämli-
gen opåverkad av näringsämnen (fosfor). Sjöns näringstillstånd har heller inte förändrats under 
de senaste 50 åren. 

Sjön bedöms tillhöra gruppen ”Södra Sveriges bruna sjöar” (absorbansvärden >0,06 /5cm) men 
sommartid, i samband med mycket låg tillrinning och därmed lång uppehållstid, får sjön karak-
tären av en klarvattensjö. Siktdjupet i sjön motsvarar hög status enligt Havs- och vattenmyndig-
hetens kriterier (HVMFS 2013:19) och möjliggör utbredning av vattenväxter ända ner till sjöns 
maxdjup på drygt 4 meter. De senaste 50 åren har sjön, i likhet med alla andra sjöar i regionen, 
fått ett brunare vatten. 

Motståndskraften mot försurning är mycket god och försurningssituationen har förbättrats de 
senaste 50 åren, trots att ingen kalkning utförts inom avrinningsområdet. 

Någon tydlig metallpåverkan kan inte verifieras då halterna av analyserade metaller var i nivå 
med naturliga bakgrundshalter för södra Sverige. Miljökvalitetsnormerna för metaller i vatten 
som anges i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2015:4 överskreds därmed inte.  

Skirsjöns karaktär och stadsnära läge gör den till ett mycket attraktivt område. Sjön har många 
likheter med bl.a. Trummen och Växjösjön, som genomgått stora förändringar under de senaste 
århundraden, men Skirsjön har behållit sin opåverkade karaktär. Den limnologiska karakterise-
ringen av Skirsjön 2017-2018 förstärker bilden av att sjön utgör ett bra exempel på målbild för 
arbetet med att restaurera Växjösjöarna och att det av flera anledningar är av mycket stort in-
tresse att bevara Skirsjöns nuvarande karaktär. 

Figur 5. Skirsjön i oktober 2018. 
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BILAGA 1 – VATTENKEMI, METALLER I VATTEN, KLOROFYLL 
OCH SIKTDJUP 

 



Karakterisering av Skirsjön norr om Växjö 
Växjö kommun 

14 



 Karakterisering av Skirsjön norr om Växjö 
 Växjö kommun 

  
 

 

15 

 
 

Skirsjöns mitt Provtagningsdatum
Parameter Metod 2018-05-07 2018-06-07 2018-07-09 2018-08-13 2018-09-14 2018-10-04 Enhet
Temperatur vid provtagning 16,8 21,4 25,8 19,4 14,8 9,3 oC
Syre,i fält enl,uppgift ISO 17289:2014 9,8 8,7 6,9 8,3 9,3 10,7 mg/l
Syremättnad ISO 17289:2014 101 98,4 84,7 90,3 92,0 93,3 %
Klorofyll a SS 028146-1 mod 2,8 4,1 2,1 4,0 3,4 2,4 ug/l
Siktdjup, med vattenkikare SS-EN ISO 7027 del 5.2 utg 1 3,2 3,1 3,5 3,3 4,1 >>4,1 m
pH vid 20°C SS-EN ISO 10523:2012 6,9 7,2 7,3 7,3 7,2 7,3
Alkalinitet, HCO3 SS-EN ISO 9963-2, utg 1 0,16 0,20 0,21 0,25 0,28 0,26 mekv/l
Konduktivitet 25°C SS-EN 27888-1 11,8 12,3 12,9 13,7 13,5 13,5 mS/m
Turbiditet FNU SS-EN ISO 7027-1:2016 1,6 1,4 1,9 2,0 1,6 0,87 FNU
Absorbans vid 420 nm, filt SSEN ISO7887:2012, C mod 0,18 0,16 0,13 0,069 0,059 0,057 abs/5cm
TOC SS-EN 1484 utg 1 14 14 15 15 14 13 mg/l
Nitrat + nitritkväve, NO23-N ISO 15923-1:2013 C 120 <10 <10 <10 <10 10 ug/l
Kväve total, N SS-EN 12260:2004 890 620 630 730 620 640 ug/l
Fosfor total, P SS-EN ISO 15681-2:2005 15 8,9 8,0 10 9,0 7,0 ug/l
Fosfatfosfor, PO4-P SS-EN ISO 15681-2:2005 3 <2 <2 <2 <2 <2 ug/l
Ammoniumkväve, NH4-N ISO 15923-1:2013 B 53 <10 <10 <10 <10 35 ug/l
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Skirsjöns utlopp Provtagningsdatum
Parameter Metod 2017-11-17 2017-12-07 2018-01-05 2018-02-05 2018-03-12 2018-04-09 2018-05-15 Enhet
Temperatur vid provtagning 3,2 3,5 1,9 0,6 0,9 6,3 22,8 oC
Syre,i fält enl,uppgift ISO 17289:2014 11,9 12,6 12,7 11,6 11,2 8,7 8,1 mg/l
Syremättnad ISO 17289:2014 88,9 94,9 91,5 80,6 78,5 70,4 94,2 %
pH vid 20°C SS-EN ISO 10523:2012 6,9 7,0 6,9 6,7 6,5 6,4 6,9
Alkalinitet, HCO3 SS-EN ISO 9963-2, utg 1 0,23 0,21 0,16 0,18 0,16 0,14 0,15 mekv/l
Konduktivitet 25°C SS-EN 27888-1 12,9 12,6 12,0 11,9 12,8 9,33 11,6 mS/m
Turbiditet FNU SS-EN ISO 7027-1:2016 0,50 0,66 0,66 0,47 0,62 1,4 3,2 FNU
Absorbans vid 420 nm, filt SSEN ISO7887:2012, C mod 0,079 0,11 0,17 0,21 0,24 0,18 0,18 abs/5cm
TOC SS-EN 1484 utg 1 11 12 15 16 17 14 15 mg/l
Nitrat + nitritkväve, NO23-N ISO 15923-1:2013 C 37 63 110 150 130 99 72 ug/l
Kväve total, N SS-EN 12260:2004 610 680 720 860 930 680 760 ug/l
Fosfor total, P SS-EN ISO 15681-2:2005 7,6 10 6,7 6,2 8,6 9,7 12 ug/l
Fosfatfosfor, PO4-P SS-EN ISO 15681-2:2005 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 ug/l
Ammoniumkväve, NH4-N ISO 15923-1:2013 B 31 42 51 68 75 58 <10 ug/l
Aluminium, Al SS-EN ISO 17294-2:2016 37 73 130 180 180 220 110 ug/l
Arsenik, As SS-EN ISO 17294-2:2016 0,30 0,29 0,32 0,32 0,36 0,28 0,37 ug/l
Bly, Pb SS-EN ISO 17294-2:2016 0,093 0,17 0,19 0,22 0,17 0,22 0,19 ug/l
Kadmium, Cd SS-EN ISO 17294-2:2016 <0,01 <0,01 <0,01 0,010 0,013 0,015 <0,01 ug/l
Kobolt, Co SS-EN ISO 17294-2:2016 0,035 0,050 0,083 0,11 0,11 0,16 0,059 ug/l
Koppar, Cu SS-EN ISO 17294-2:2016 0,38 0,49 0,58 0,63 0,68 0,73 0,77 ug/l
Krom, Cr SS-EN ISO 17294-2:2016 0,099 0,13 0,20 0,25 0,28 0,30 0,28 ug/l
Nickel, Ni SS-EN ISO 17294-2:2016 0,22 0,23 0,28 0,32 0,35 0,32 0,33 ug/l
Zink, Zn SS-EN ISO 17294-2:2016 <1 1,0 1,4 2,0 2,2 2,6 1,9 ug/l
Järn, Fe SS-EN ISO 11885:2009 0,09 0,13 0,17 0,21 0,21 0,21 0,14 mg/l
Kalcium, Ca SS-EN ISO 11885:2009 6,2 5,8 5,8 6,1 6,4 4,5 5,5 mg/l
Kalium, K SS-EN ISO 11885:2009 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,0 1,2 mg/l
Kisel, Si SS-EN ISO 11885:2009 0,91 1,2 1,9 2,3 2,6 2,6 2,1 mg/l
Magnesium, Mg SS-EN ISO 11885:2009 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 1,7 1,9 mg/l
Mangan, Mn SS-EN ISO 11885:2009 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,03 0,07 0,05 mg/l
Natrium, Na SS-EN ISO 11885:2009 14 13 13 13 14 9,3 12 mg/l
Svavel, S SS-EN ISO 11885:2009 2,6 2,5 2,9 2,9 3,1 2,3 2,9 mg/l
Klorid, Cl SS-EN ISO 10304-1:2009 22 21 21 20 22 15 21 mg/l
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BILAGA 2 – SEDIMENT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skirsjöns mitt 2018-09-14 Sed djup 0-2 cm Sed djup 8-1 0 cm Sed djup 18-20 cm
Parameter Metod Enhet

Torrsubstans SS-EN 12880-1:2000 4,0 5,9 6,2 %

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1 43,0 40,3 40,5 % av TS

Fosfor total, P EN 16173, EN ISO 11885 1400 1100 910 mg/kg TS

Arsenik, As EN 16173, EN ISO 11885 10 16 24 mg/kg TS

Bly, Pb EN 16173, EN ISO 11885 150 180 170 mg/kg TS

Kadmium, Cd EN 16173, EN ISO 11885 2,7 3,1 3,6 mg/kg TS

Koppar, Cu EN 16173, EN ISO 11885 29 33 30 mg/kg TS

Krom, Cr EN 16173, EN ISO 11885 23 23 23 mg/kg TS

Kvicksilver, Hg EN 16173,SS-EN 1483:1997 0,28 0,28 0,23 mg/kg TS

Nickel, Ni EN 16173, EN ISO 11885 14 15 13 mg/kg TS

Zink, Zn EN 16173, EN ISO 11885 180 240 230 mg/kg TS

Aluminium, Al EN 16173, EN ISO 11885 17000 17000 17000 mg/kg TS

Järn, Fe EN 16173, EN ISO 11885 31000 29000 31000 mg/kg TS
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BILAGA 3 – VÄXTPLANKTON 

Förklaringar till begrepp på växtplanktonsidorna 
 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 2013, (HVMFS 2013:19). För att klassificera nä-
ringsstatus enligt bedömningsgrunderna beskrivna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 
används tre parametrar 1) totalbiomassa av växtplankton, 2) andelen cyanobakterier (blågrönal-
ger) av totalbiomassan, samt 3) trofiskt planktonindex (TPI). Med hjälp av dessa parametrar be-
räknas ett värde på sammanvägd näringsstatus. För att klassificera försurning/surhet använder 
bedömningsgrunderna endast parametern artantal. 
 
TPI (trofiskt planktonindex). Beräknas med hjälp av 1) biomassan av de eventuella indikatorarter 
som finns i provet och 2) indikatortalet hos dessa indikatorer. TPI kan teoretiskt variera mellan -3 
(mest oligotrofa växtplanktonsamhällena) till +3 (mest eutrofa växtplanktonsamhällena). 
 
Indikatortal. Indikatortal för växtplanktonart som definieras i bedömningsgrunderna (Havs- och 
vattenmyndigheten 2013) för ca 35 oligtrofi- och ca 60 eutrofiindikatorer. Indikatortalet varierar 
från -3 (de bästa oligotrofiindikatorerna) till +3 (de bästa eutrofiindikatorerna).  
 
Ekologisk kvalitetskvot (EK). Bestäms av relationen mellan det uppmätta värdet av en baspa-
rameter och ett referensvärde som är unikt för den aktuella sjötypen och som redovisas i be-
dömningsgrunderna (Havs- och vattenmyndigheten 2013). Varierar mellan 0 (sämst) och 1 
(bäst). 
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Förkortningar och begrepp i växtplanktonartlistorna 

Det. = determinator, den person som genomförde artbestämningen och analysen av provet. 

I = indikatortal hos växtplanktonart enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 2013. 

EG = Ekologisk grupp. Äldre klassificeringssystem av indikatorarter med ursprung hos plankton-
ekologer på Limnologiska institutionen, Lunds universitet. 

O  = taxa som vanligtvis påträffas i oligotrofa (näringsfattiga) miljöer 

E  = taxa som vanligtvis påträffas i eutrofa (näringsrika) miljöer 

I  = taxa som är indifferenta, dvs. har en bred ekologisk tolerans 

Längd. För vissa trådformiga växtplanktonarter anges trådlängden per liter provvatten (µm/l). 

Antal celler. För växtplanktonarter som inte växer i trådar anges antalet celler per liter vatten. 

Biomassa. Anges i enheten mg l-1 för växtplanktonen (1 mg l-1 motsvarar 1 mm3 l-1). 
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Fortsättning på nästa sida 
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CHLOROPHYTA (grönalger) 
Botryococcus sp. - KÜTZING * I 12 0,149
Coelastrum sp. - NÄGELI 3 I 364 0,015
Crucigenia lauterbornii - (SCHMIDLE) SCHMID. 14 0,0003
Monoraphidium contortum - (THURET) KOMARKÓVA-LEG. I 14 0,0001
Monoraphidium dybowskii - (WOL.) HINDÁK & KOM.-LEG. O 101 0,009
Oocystis sp. - BRAUN I 49 0,003
Pediastrum duplex - MEYEN * 3 E 0,2 0,001
Pediastrum privum - (PRINTZ) HEGEWALD * 2 O 35 0,014
Quadrigula pfitzeri - (SCHRÖDER) G. M. SMITH O 14 0,0008
Scenedesmus obtusus - MEYEN E 28 0,002
Scenedesmus sp. - MEYEN E 70 0,002
Tetraëdron caudatum - (CORDA) HANSGIRG I 161 0,008
Tetraëdron minimum - (A. BRAUN) HANSGIRG E 3 0,0004
Chlamydomonadales - F.E.FRITSCH, obestämd klotformig cell (2 gissel) 7 0,002
Chlamydomonadales - F.E.FRITSCH, obestämd klotformig kolonibildande 154 0,003
CONJUGATOPHYCEAE (konjugater) 
Spondylosium planum - (WOLLE) WEST & WEST O 0,5 0,0003
Staurastrum cf. arctiscon - (EHRENBERG) LUNDELL O 0,1 0,002
Staurastrum sp. - (MEYEN) RALFS I 0,3 0,001
RAPHIDOPHYCEAE 
Gonyostomum sp. - K. DIESING 0,1 0,0004
ÖVRIGA 
Chrysochromulina parva - LACKEY -2 2833 0,053
Gyromitus cordiformis - SKUJA 3 0,0009
Monomastix sp. - SCHERFFEL 17 0,0008
Övriga, oidentifierad flagellat (<10 µm) 3176 0,057
Övriga, oidentifierad monad (2-5 µm) 858 0,040
* = räknade som kolonier
Mätosäkerhet för volymsbestämning = 5 %

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid 
laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg 
godkänt annat.
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