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Sveriges tionde största sjö

Stor och djup sjö:
 Yta: 184 km2

 Maxdjup: 37 m

- Skånes viktigaste vattentäkt -
Förser 500 000 invånare i Skåne med 

dricksvatten
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Förändring i ekosystemet

Förändrad vattenkvalitet

Påverkar sjöns ekosystem:

• Minskat siktdjup

• Ökad födokälla för bakterier



Färgtalet dubblerat sedan början av 1990-talet
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Brunare vatten i  Bolmen

Idag: 90 mg/l Pt
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Extrapolering:
Om ca 50 år: 125 mg/l Pt
Om ca 100 år: 180 mg/l Pt

Om trenden fortsätter…

Brunare vatten i  Bolmen



Erken
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Vad händer med Bolmen om trenden fortsätter?

Mesokosmer / Slutna minisjöar - Iscensätta framtiden

Studera brunifieringens påverkan på Bolmens ekosystem



Erken

15 st mesokosmer á 750L

3 grupper:
 Idag: 90 mg/l Pt
 50 år: 125 mg/l Pt
 100 år: 180 mg/l Pt

Brunifiering m h a jordextrakt, ”slurry”

6 veckor

Stationära sensorer
Handhållna sensorer
Vattenprover

90 mg Pt/L 

180 mg Pt/L

Gul prick - fotosensor
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Erken

Parametrar:
Ljusinsläpp 
Syre
Temperatur
pH
Turbiditet
Färg

Klorofyll
Fykocyanin
Mikrocystin

Org. material
Org. kol
Näringsämnen

Bakterier
Växtplankton
Djurplankton

Mesokosmer, Bolmen N och S Vattenprovtagning Bolmen S
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Syresensor 80 cm djup i mesokosmerna
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Tack!

www.forskningsstationbolmen.se

Linda Parkefelt
Forskningsledare
linda.parkefelt@sydvatten.se
010-515 10 52

Juha Rankinen
Föreståndare Forskningsstation Bolmen
juha.rankinen@sydvatten.se
070-610 20 65
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