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Inledning 
Ivösjökommittén har uppdragit åt Ekologgruppen att sammanställa Ivösjöns vattenkemi med 

status och trender samt beräkna Ivösjöns fosfor- och kvävebudget fram till och med år 2010. 

  

Ekologgruppen har tidigare tagit fram näringsämnesbudgetar för Ivösjön,  Ivösjön. Fosfor och 

kväve 2001-2005. 

 

1995 sammanställde Ekologgruppen rapporten Ivösjön – en sammanställning och utvärdering 

av undersökningsresultat från perioden 1966-1993. I denna rapport ingick också beräkningar av 

fosfor- och kvävebudgetar för tidsperioderna slutet av 1960-talet, början av 1970-talet och 

början av 1990-talet. 

 

I föreliggande rapport sammanställs resultat för fosfor- och kvävehalter, siktdjup och färgtal i 

Ivösjön (stn 18 och 19), i Ivösjöns tillflöden Holjeån och Oppmannakanalen (stn 14 och stn 17) 

samt i Ivösjöns utflöde Skräbeån (stn 22) för perioden 1965-2010. I redovisningen görs 

kommentarer till hur vattenkemin förhåller sig till Naturvårdsverkets tillståndsklassning (rapport 

4913) och Vattenmyndighetens statusklassning 2009.  Analys av långsiktiga trender görs med 

hjälp av diagram och regressionsanalys. Med vattenföringsuppgifter för Ivösjöns tillflöden och 

utflöde (S-hype modellering och vattenföringsmätningar i Skräbeån) har fosfor- och 

kvävebudgetar tagits fram för perioden 1990-2010.  

 

Allmänt om Ivösjön, rapporter om Ivösjön (inklusive ovan nämnda rapport från 1995), mm kan 

man läsa om på Ivösjökommitténs hemsida: www.ivosjo.com. Årsrapporter från 

recipientkontrollen kan man hitta på Skräbeåns vattenvårdskommittés hemsida: 

http://www.skrabeansvattenvardskommitte.se/ . 

Beräkningsunderlag 

Arealer och sjöuppgifter* 
I rapporten har följande arealuppgifter använts: 

Ivösjöns tillflöden 

Holjeån: 699,9 km
2
  (74 % av tillrinningsområdet) 

Oppmannakanalen:  93,4 km
2
  (10 % av tillrinningsområdet) 

Övriga tillflöden:  146,6 km
2
  (16 % av tillrinningsområdet) 

Ivösjöns utlopp 

Avrinningsområdets storlek vid Ivösjöns utlopp i Skräbeån:  

 994,1 km
2
 

Ivösjön  

Sjöyta:  52 km
2
  

Medeldjup: 10,7 m 

Maxdjup: 50 m 

Sjövolym: 550 milj m
3
 

                                                      
*
 Arealer och sjöuppgifter har hämtats från SMHI:s Vatten Web samt SMHI, Svenskt Vattenarkiv, 

Avrinningsområden i Sverige Del 3 (nr 50, 1994) respektive Svenskt sjöregister Volym 2 (2) (Nr 71, 

1996). 

http://www.ivosjo.com/
http://www.skrabeansvattenvardskommitte.se/
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Sjöuppgifterna kan variera, vilket beror på vattennivån i sjön. Sjöytan är reglerad och villkor för 

nivåer och tappning anges i vattendom (1966). 

Vattenföringar 
Vattenföringsuppgifter har sammanställts för åren 1990-2010 utifrån följande underlag: 

- Pegelmätningar med månadsmedelvärden från Collins mölla, Skräbeån, SMHI-station 

87-1972, avrinningsområde 996 km
2
 (från SMHI:s Vatten Web 2006-2010, direkt från 

SMHI före år 2006). 

- Beräkningar av månadsmedelvärden för Holjeån, Oppmannakanalens utlopp till 

Ivösjön, med S-hype (SMHI:s Vatten Web oktober 2011). 

Fosfor- och kvävehalter, färgtal och siktdjup 
Provtagning av vatten för analys av fosfor- och kvävehalter sker enligt fastlagt vattenkontroll-

program och administreras genom Skräbeåns Vattenvårdskommitté. Vattendragsstationer, 

varifrån uppgifter hämtats till föreliggande rapport, provtas enligt följande: 

- Holjeån, stn 14, 12 prov per år, provtagning varje månad 

- Oppmannakanalen, stn 17 och Skräbeån, stn 22, 6 prov per år, provtagning i februari, 

april, juni, augusti, september och november. 

- Ivösjön, stn 18 och stn 19, provtagning april-sept. 

 

Under studerad tidsperiod har Alcontrol AB svarat för provtagning och analyser. Data från 

recipientkontrollen har erhållits från SLU:s databas för vattenkemi (fram till och med 2006) och 

från Bromölla kommun (2007-2010) i form av Excel filer. 

 

Data från enskilda limnologiska undersökningar av Ivösjön under åren 1973-1980, 

Limnologiska institutionen i Lund, samt från Brodde Almers sammanställningar från 1971 och 

1978 av undersökningar i Ivösjön (data tagna för år 1965-1978) har lagts in i excelfiler 

tillsammans med resultat från recipientkontrollen, behandlats och redovisats tillsammans med 

detsamma. Data från de enskilda undersökningarna har hämtats från bilaga 1-4 i 

Ekologgruppens sammanställning från 1995.  

 

Tabell 1. Data hämtat från enskilda limnologiska undersökningar av Ivösjön1973-1980, Limnologiska 
institutionen i Lund (L i tabellen) och från Brodde Almers sammanställning från 1971 och 1978 (A i 
tabellen). 

 

Stn Totalkväve Totalfosfor Siktdjup 

14, Holjeån  A  

17, Oppmannakanlen  A  

18, Ivösjön L A+L A+L 

19, Ivösjön A+L A+L A+L 

22, Skräbeån  A  
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Figur 1.   Ivösjön med anslutande vattendrag samt provtagningsstationer. 

Beräkningsmetoder 
I de fall analysresultat redovisats som ”mindre än värden”, har dessa räknats som faktiska 

värden. Extrema värden har tagits bort i redovisning och trendanalys. För att undvika att enstaka 

avvikande värden slår igenom i trendberäkningen har särskilt höga värden lagts utanför 

diagrammet och istället redovisats i en textruta i diagrammet (se figur 2 och 3). 

 

Beräkning av ämnesbudgetar för fosfor och kväve i Ivösjön baseras på de vattenmängder som 

rinner in respektive ut ur sjön samt vilka halter av fosfor och kväve som finns i detta vatten vid 

olika tidpunkter. 

 

För Övriga tillflöden förutom Holjeån och Oppmannakanalen saknas mätresultat (halter och 

vattenföringsuppgifter) för beräkningar. Ämnestransport har därför beräknats förenklat som 

arealvägd relation av ämnestransporten i Oppmannakanalen, stn 17. För att erhålla 

ämnestransporten i Övriga tillflöden har därför ämnestransporterna i Oppmannakanalen 

multiplicerats med faktorn 1,57.  

 

För att erhålla vattenföringsuppgift vid utloppet av Ivösjön, har mätningarna från Collins mölla 

multiplicerats med en faktor 0,99 motsvarande förhållandet mellan avrinningsområdenas storlek 

vid de två punkterna. 

 

Ämnestransporter för Holjeån, Oppmannakanalen, Övriga tillflöden och Skräbeån har räknats ut 

för varje månad. För de månader då analysresultat inte finns har interpolering av halter (linjär) 

skett mellan de månader för vilka analysresultat finns. Ämnestransporter har beräknats genom 

att multiplicera vattenföringsuppgift från varje månad med uppmätt eller beräknad halt för 

respektive månad. 
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Halter och status 
Nedan redovisas halter av totalfosfor och totalkväve, färgtal och siktdjup fram till och med 

2010. Kommentarer görs beträffande långsiktiga trender med hjälp diagram och trendanalys 

(R2) samt till tillstånd och status de senaste åren, bland annat med stöd av Bedömningsgrunder 

för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag, rapport 4913 Naturvårdsverket 1999, samt Status 

potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon , 

Naturvårdsverket 2007. 

Fosfor 
 

 
 
Figur 2.   Fosforhalter i Ivösjöns tillflöde Holjeån under perioden 1969-2010. 
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Figur 3.   Fosforhalter i Ivösjöns tillflöde Oppmannakanalen under perioden 1969-2010. 

 
 
Figur 4.   Fosforhalter i Ivösjöns utflöde Skräbeån under perioden 1969-2010. 
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Figur 5.   Fosforhalter i Ivösjöns ytvatten (0,2 m djup) på stn 18 och stn 19 under perioden 1969-2010. 

Fosforhalterna i Ivösjöns ytvatten, dess tillflöden Holjeån stn 14 och Oppmannakanalen stn 17 

och utflöde Skräbeån stn 22 under perioden 1969-2010 uppvisar nedåtgående trender (figur 2-

5). Framförallt i Holjeån är denna trend tydlig.  I Ivösjöns tillflöden är fosforhalterna enligt 

Naturvårdsverkets tillståndsklassning ”måttligt höga” (klass 2) och ”låga” (klass 1) i Ivösjön 

och dess utflöde under år 2005-2010 (tabell 2).  

 

Referensvärdet för fosforhalten i Ivösjön enligt vattenmyndighetens statusklassning 2009 är 

10,4 µg/l. Den ekologiska kvoten (referensvärde/ uppmätt halt) blir för Ivösjön (medelvärde stn 

18 och 19, 8,6 µg/l 2008-2010 samtliga provtagningar) 0,83 vilket motsvarar hög status 

(Naturvårdsverket 2007). 

 

Ett av de mål som Ivösjökommittén satte upp år 2003 gällande Ivösjöns näringsbelastning var 

att fosforhalten i ytvattnet ska understiga 12 µg/l , vilket motsvarar klass 1i Naturvårdsverkets 

tillståndsklassning (Rapport 4913). 

Tabell 2. Medelhalter av totalfosfor i augusti månad åren 2005-2007 och 2008-2010 samt 
tillståndsklass enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Naturvårdsverkets rapport 4913. 

                                
Tillflöden 

                                    
Ivösjön 

                       
Utflöde 

Station 14 17 18 19 22 

Medelhalt Tot-P         

Augusti 2005-2007 (µg/l) 

20,3 19,0 6,0 6,0 10 

Tillståndsklass  2 2 1 1 1 

Medelhalt Tot-P       

Aug/sept 2008*-2010 (µg/l) 

14,3 18,7 6,3 5,7 8,7 

Tillståndsklass  2 2 1 1 1 

*Provtagning ej utförd i aug 2008 på stn 14,17 och 22 varför resultatet från provtagning i sept 2008 använts istället vid 
beräkning av medelvärde för åren 2008-2010.  
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Kväve 
 

 
 
Figur 6.   Kvävehalter i Ivösjöns tillflöde Holjeån under perioden 1969-2010. 

 

 

 

 
 
Figur 7.   Kvävehalter i Ivösjöns tillflöde Oppmannakanalen under perioden 1969-2010. 
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Figur 8.   Kvävehalter i Ivösjöns utflöde Skräbeån under perioden 1969-2010. 

 

 
 
Figur 9.   Kvävehalter i Ivösjöns ytvatten (0,2 m djup) på stn 18 och stn 19 under perioden 1969-2010. 
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Kvävehalterna i Ivösjöns ytvatten, dess tillflöden Holjeån stn 14 och Oppmannakanalen stn 17 

och utflöde Skräbeån stn 22 under perioden 1969-2010 uppvisar svagt nedåtgående trender 

(figur 6-9). I Holjeån, är enligt Naturvårdsverkets tillståndsklassning ”mycket höga” (klass 4) 

och i Oppmannakanalen ”höga” (klass 3) under år 2005-2010 (tabell 3). Stn 18 i Ivösjön 

uppvisar ”måttligt höga halter” (klass 2) och stn 19 i Ivösjön och Skräbeån uppvisar ”höga 

halter” (klass 3), se tabell 3.  

 

Tabell 3. Medelhalter av totalkväve i augusti månad åren 2005-2007 och 2008-2010 samt 
tillståndsklass enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Naturvårdsverkets rapport 4913. 

 Tillflöden Ivösjön Utflöde 

Station 14 17 18 19 22 

Medelhalt Tot-N 

Augusti 2005-2007 (µg/l) 

1270 700 610 633 657 

Tillståndsklass  4 3 2 3 3 

Medelhalt Tot-N 

Aug/sept 2008*-2010 (µg/l) 

1700 743 750 783 730 

Tillståndsklass  4 3 3 3 3 

*Provtagning ej utförd i aug 2008 på stn 14,17 och 22 varför resultatet från provtagning i sept 2008 använts istället vid 
beräkning av medelvärde för åren 2008-2010. 

 

Vattenfärg 
 

 

 
 

Figur 10.   Färgtal i Ivösjöns tillflöde Holjeån under perioden 1965-2010. 
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Figur 11.   Färgtal i Ivösjöns tillflöde under perioden 1965-2010. 

 
 

Figur 12.   Färgtal i Ivösjöns utflöde Skräbeån under perioden 1965-2010. 
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Figur 13.   Färgtal i Ivösjöns ytvatten (0,2 m djup) på stn 18 och 19 under perioden 1965-2010. 

 

Vattenfärgen i Ivösjöns ytvatten, dess tillflöden Holjeån stn 14 och Oppmannakanalen stn 17 

och utflöde Skräbeån stn 22 under perioden 1969-2010 uppvisar uppåtgående trender, d v s ökat 

färgtal (figur 10-13). I Holjeån, i Ivösjön och i Skräbeån är denna trend tydlig. I Holjeån och 

Oppmannakanalen varierar färgtalet enligt Naturvårdsverkets tillståndsklassning mellan ”svagt 

färgat vatten” (klass 2) till ”starkt färgat vatten” (klass 5) under år 2005-2010 (tabell 4). I 

Ivösjön är vattnet ”obetydligt färgat” (klass 1) år 2005-2010 och i Skräbeån ”måttligt färgat” 

(klass 3).  

 

Det ökade färgtalet skulle kunna förklaras med ökat läckage av humusämnen från skogs-

områden i avrinningsområdet. I en sammanställning av vattenfärgen i Skånska sjöar och 

vattendrag (Länsstyrelsen 2008) konstaterades en tydlig och i många fall signifikant ökning av 

vattenfärgen i flertalet sjöar och vattendrag. Färgökningen var mer uttalad i skogbeklädda 

avrinningsområden i norra Skåne, däribland Skräbeåns avrinningsområde. I dessa avrinnings-

områden visade det sig att vatten tillhörande de brunare statusklasserna når allt längre ner i 

avrinningsområdena. 

Tabell 4. Medel av färgtal i augusti månad åren 2005-2007 och 2008-2010 samt tillståndsklass enligt 
Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Naturvårdsverkets rapport 4913. 

 Tillflöden Ivösjön Utflöde 

Station 14 17 18 19 22 

Färgtal (mgPt/l) 

Augusti 2005-2007 

123 27 6,1 4,5 35 

Tillståndsklass  5 3 1 1 3 

Färgtal (mgPt/l) 

Aug/sept 2008*-2010  

75 25 3,8 3,8 38 

Tillståndsklass  4 2 1 1 3 

*Provtagning ej utförd i aug 2008 på stn 14,17 och 22 varför resultatet från provtagning i sept 2008 använts istället vid 
beräkning av medelvärde för åren 2008-2010. 
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Siktdjup 
 

 
Figur 14.   Siktdjup i Ivösjön vid stn 18 och 19 under perioden 1969-2010. 

 

Siktdjupet i Ivösjön minskar under perioden 1969-2010 figur 14.  Detta skulle kunna förklaras 

med ökat läckage av humusämnen från skogbeklädda områden i avrinningsområdet (se även 

Vattenfärg). Siktdjupet är enligt Naturvårdsverkets tillståndsklassning ”stort” till ”måttligt” 

under år 2005-2010 (tabell 5). 

 

Referensvärdet för siktdjupet i Ivösjön enligt vattenmyndighetens statusklassning 2009 är 4,3 m. 

Den ekologiska kvoten (referensvärde/ uppmätt halt) blir för Ivösjön (medelvärde stn 18 och 19 

3,6 m 2008-2010 samtliga provtagningar) 0,83 vilket motsvarar hög status (Naturvårdsverket 

2007). 

 

Tabell 5. Medel av siktdjup i augusti månad åren 2005-2007 och 2008-2010 samt tillståndsklass enligt 
Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Naturvårdsverkets rapport 4913. 

                                            Ivösjön 

Station 18 19 

Siktdjup (m) 2005-2007 6,1 4,5 

Tillståndsklass  2 3 

Siktdjup (m) 2008-2010 3,8 3,8 

Tillståndsklass  3 3 
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Belastning och näringsbudget 

Vattenföring 1990-2010 
Vattenföringens variation i Holjeån, Skräbeån, Oppmannakanalen under åren 1990-2010 visas i 

figur 15. 

 

 
Figur 15.   Vattenföringen i Skräbeån, Holjeån, Oppmannakanalen och övriga tillflöden under perioden 
1990-2010. Vattenföringen i tillflödena är beräknad med hjälp av S-hype, SMHI, månadsmedelvärden, 
medan vattenföringen i Skräbeån baseras på mätningar vid SMHI:s station Collins mölla (arealvägd 
relation). 
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Fosfor- och kvävebudget för Ivösjön 1990-2010 
I figur 16 och 17 visas resultatet av budgetberäkningarna.  

 

 

 
Figur 16.   Beräknad mängd totalfosfor i Ivösjöns tillflöden och avflöde under åren 1990-2010. De vänstra 
staplarna i stapelparen visar mängder i tillflöden och de högra mängder i utflöde. 

 

 
Figur 17.   Beräknad mängd totalkväve i Ivösjöns tillflöden och avflöde under åren 1990-2010. De 
vänstra staplarna i stapelparen visar mängder i tillflöden och de högra mängder i utflöde. 
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De skillnader som föreligger mellan inkommande fosformängder och utgående kan troligen 

förklaras genom en nettofastläggning av fosfor i sjösedimentet. Beträffande kväve torde den 

huvudsakliga förklaringen i skillnaderna mellan in- och utgående mängder vara avgång av 

kväve till luften (bakteriell omvandling av nitratkväve i vattnet till luftburen kvävgas = 

denitrifikation). 

 

Observera att budgetarna är förenklade och ej rymmer alla fosfor- och kväveflöden.  

 

I figurerna har t ex ej tagits med fosfor- och kvävedeposition från luften direkt på sjöytan. Något 

bra underlag för detta finns inte men tidigare (Ekologgruppen 1995, se Inledning) har fosfor-

depositionen angetts som 0,4 ton per år och kvävedepositionen som 50 ton per år. Särskilt för 

fosfor är osäkerheten i uppgiften mycket stor. Tidigare danska beräkningar har uppgett en 

storleksordning på fosfordepositionen på drygt 10 mg/m
2
 och år

**
. För kväve finns skånska 

luftdepositionsmätningar. Under förutsättning att sjöytan är jämförbar med öppet fält torde ett 

antagande om en deposition på omkring 10 kg kväve per hektar och år vara rimlig. Med hänsyn 

till den osäkerhet som finns rörande luftdepositionen finns i detta sammanhang ingen anledning 

att ändra tidigare gjorda antaganden rörande depositionen storlek. 

 

Andra flöden och faktorer som ej beräknats i budgetarna är eventuella in- och utflöden av 

grundvatten i sjöbotten. Vidare har inte kompenserats för eventuella sjövolymförändringar 

mellan beräkningsperiodens början (januari 2001) och slut (december 2005). Viktigt i 

sammanhanget är också att påpeka att Ivösjöns stora vattenvolym i förhållande till tillflödenas 

storlek innebär en genomsnittlig omsättningstid för passerande vatten på cirka 2,5 år. Det finns 

sålunda stora tidsförskjutningar mellan inkommande och utgående vatten. Detta innebär att 

delar av det utgående vattnet inte har sitt ursprung i ingående vatten från samma tidsperiod. Sett 

i längre tidsperioder får detta mindre betydelse men för den period som ingått i föreliggande 

beräkning torde denna tidsförskjutning inte sakna betydelse. 

 

De beräknade fosfor- och kvävebudgetarna uppvisar ungefär samma mängder i ingående och 

utgående vatten som tidigare redovisats för Ivösjön gällande början av 1990-talet 

(Ekologgruppen 1995, se Inledning).  

 

För den nu beräknade 1990-2010 utmärker sig år 1994, 1999, 2002 och 2007. Under dessa år 

kom stora nederbördsmängder och vattenföringarna blev extremt höga, se figur 15. Räknar man 

bort dessa extremsituationer, så gäller att både in- och utgående mängder av fosfor och kväve 

minskat något sedan början av 1990-talet. Att minskade inkommande fosformängder också 

följts av minskande utgående fosformängder tyder på att internbelastningen i sjön (läckage av 

fosfor från bottensedimentet) inte har ökat. 

 

Ett andra mål som Ivösjökommittén satte upp år 2003 gällande Ivösjöns näringsbelastning 

(intern fosforbelastning) var att belastningen ska understiga ”tolerabel nivå” enligt Vollenweider  

(se figur 18). I diagrammet nedan är punkter för år 2008-2010 inlagda och samtliga punkter 

hamnar inom tolerabel /acceptabel nivå. 

 

 

 

 

 

  

                                                      
**

 Knulst J C, 2001. Fosfor i nederbörd – resultat från mätningar under 1990-talet. IVL rapport B1442. 
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Figur 18.   Klassiskt Vollenweider-diagram med fosforbelastning och hydrologisk belastning för Ivösjön 
inlagd för åren 2008-2010.  
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