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Sammanfattning 

 
• Energiflöden mellan terrestra och akvatiska ekosystem har uppmärksammats mycket 

den senaste tiden. I den här studien undersöker jag betydelsen av ett terrestert djur, 
älgen (Alces alces), som dör i vattendrag och avger näring till vattnet. Genom 
litteraturstudier och teoretiska beräkningar uppskattade jag hur vanligt det är att älgar 
dör i vattendrag och om dessa älgar har någon inverkan på vattendragets totala 
näringsbudget. Jag fann att drunkning hos älgar tas upp som en parameter för naturliga 
dödsorsaker i flera artiklar från USA, Canada och Polen. Orsakerna till att älgar 
drunknar, trots att de är duktiga simmare, kan vara t.ex. att stranden är för brant, att de 
tvingas ner i vattnet av rovdjur, att skadeskjutna älgar söker sig till vatten på grund av 
törstkänningar i samband med blodförlust eller att de går igenom svaga isar. Utifrån 
teoretiska beräkningar fann jag även att en älg som dött i ett vattendrag bidrar till 
mycket liten del av den totala näringsbudgeten. Min hypotes är att det endast blir en 
lokal påverkan nedströms djuret. Hur denna påverkan ser ut och om den kommer 
primärproducenter och fiskar tillgodo är mycket komplext och undersöks inte i denna 
studie. 

• Energy flow between terrestrial and aquatic ecosystems has received much attention 
lately. This study examines the importance of a terrestrial animal, the moose (Alces 
alces), on streams as moose die in streams and thus contribute nutrients to the stream. 
Through literature studies and theoretical calculations, I estimated how often moose 
drowned in streams and if these moose had an effect on the nutrient budget of streams. 
I found that drowning is unusual for moose, and that the effects on streams are small 
and probably local. 
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Inledning 

 
Energiflöden mellan ekosystem är vanliga (Polis et al 1996, 1997), och det finns ett antal 
studier på hur utbytet kan se ut mellan terrestra och limnologiska system. Ett tydligt exempel 
är hur löv, barr och andra växtfragment som tillförs vattnet genom kantzonens vegetation kan 
bilda en stor del av ett vattendrags heterotrofa bas. Undersökningar har visat att så mycket 
som 98 % av den totala mängden organiskt material i ett vattendrag kan ha sitt ursprung från 
den omgivande kantzonen (Fisher & Likens 1973). Akvatiska evertebrater konsumerar detta 
organiska material och det är främst gruppen shredders som livnär sig på det. I de flesta 
vattendrag utgör shredders ca 20 % av den totala biomassan och utgör en av de vanligaste 
organismgrupperna (Cummins et al 1989). Evertebraterna kan tillgodogöra sig näringen först 
efter att ett antal mikroorganismer, bakterier och svampar har påbörjat en 
nedbrytningsprocess. Mikroberna förändrar växtmaterialets kemiska uppbyggnad och gör 
tidigare bunden näring tillgänglig för evertebraterna.   
 
Det finns också ytterligare ett utbyte mellan systemen som är kopplat till kantzonens 
vegetation och det är nedfallande terrestra evertebrater och frön som kan konsumeras direkt 
av fisken i vattendraget. Laxartade fiskar är kända driftätande fiskar som konsumerar dessa 
terrestra evertebrater. (Nilsson 1995). Under vissa tider på sommaren kan hälften av 
maginnehållet på dessa fiskar bestå av terrestra evertebrater och det tyder på att 
evertebratätande fiskar tidvis har en viktig födokälla från landmiljöer. Det har visat sig att 
också strikt bottenätande arter som karp och ål tar åtskilliga terrestra evertebrater som faller i 
vattnet. (Nilsson 1995)  
 
En annan företeelse som har betydelse för utbytet mellan ekosystemen, åtminstone i mindre 
vattendrag är förekomsten av död ved. Till viss del fungerar den döda veden som substratyta 
för primärproducenter som bakterier och svampar, men den är också viktig för bildandet av 
pooler som i sin tur ökar retentionen av finpartikulärt organiskt material. Pooler kan fungera 
som en plats för näringsämnen att stanna och bli tillgängliga för primärproducenter (Gregory 
et al 1991). 
 
I studier från nordvästra USA finns andra exempel på utbyten mellan ekosystem. Studier har 
gjorts på vandrande stilla havslax (Oncorhynchus nerka). Man har observerat att 
näringsämnen som laxen tar upp under sin tid i havet avges uppe i de näringsfattiga 
vattendragen där fisken leker och sedan dör. Mer än 95 % av fiskens massa beräknas komma 
från marina miljöer (Naiman 2002) och anses vara en viktig näringskälla i sötvattensystemen. 
Undersökningen visar att lekande fiskar skulle bidra med 30 – 40 % av den årliga tillförseln 
av fosfor i vattendraget. Studier av det motsatta – hur migrerande smolt tar med sig näring 
från sötvattnet till havet, visar att det finns en betydande näringstransport även den vägen. 
(Moore 2004). I vissa fall där det är få lekande fiskar och högt antal migrerande smolt menar 
man att det teoretiskt skulle kunna innebära en förlust av näringsämnen från sötvattnet till 
havet.  
 
Det är också bevisat att björnars fångst av lekande fisk har påverkan på strandzonen. Näring 
som har sitt ursprung i havet förs från vattnet upp på land. Näringen kommer dels från 
fiskresterna som björnarna lämnar, men även björnens avföring göder marken. Här sker alltså 
en transport av näringsämnen från vattenmiljöer till land (Hilderbrand 1999). En studie 
påvisar sambandet mellan näringen från laxarna, björnarnas fångst och strandzonens 
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vegetation. Man har kunnat påvisa att det är just den näring som fisken tagit med sig från 
havet som bundits i vegetationen, och det har man gjort med hjälp av att använda isotoper, 
bl.a. d15N som härstammar från havsmiljöer. (Reimchen 2002). 
 
 
Utgångspunkter och frågeställningar 

 
Med detta som bakgrund väcktes tanken om det finns flera möjliga näringsutbyten mellan 
systemen som är vanliga. I denna uppsats undersöks om det finns ett möjligt utbyte från 
landmiljöer i form av större däggdjur (älgar) till vattenmiljöer. Detta ska i så fall ske genom 
att älgar drunknar i vattendrag och på så sätt tillför näring. Utgångspunkterna i arbetet är 
följande: 
 
 

- Hur vanligt kan det vara att älgar drunknar eller av andra orsaker dör i vatten - är det 
bara några få spridda olyckor, eller är det vanligt förekommande? Varför drunknar 
älgar? 

- Kan det vara så att ett dött djur av den storleken har påverkan på vattendragets totala 
näringsbudget?  
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Material och metoder 

 

Litteraturstudier 

 
För att få en uppfattning om hur många djur som dör i vatten söktes information i 
vetenskapliga artiklar. Jag sökte litteratur genom Universitetets bibliotek. Med handledning 
från bibliotekarie använde jag mig av de sökverktyg och artikeldatabaser som fanns 
tillgängliga. Ett antal artiklar som behandlar älgars mortalitet redovisade drunkning som en av 
orsakerna till älgmortalitet. 
 
Det finns även en mängd forskning från USA på hur laxfiskar vandrar i vattendrag och för 
med sig näring både till och från havet, och hur rovdjur som lever på vandrande fisk även 
transporterar den upp på land. Jag redovisar dessa arbeten som en jämförelse av ”input” av 
näringsämnen från terrestra och marina miljöer.  
 

Intervjuer 

 
För att få en bild av hur kunskapen om dödsorsaker hos älgar ser ut i Sverige tog jag några 
kontakter med personer som jobbar mycket med älgar. Jag redovisar vad som kom fram i de 
kontakterna. Källorna grundar sig på personernas erfarenheter. Jag kan endast hänvisa till 
personerna i fråga för vidare källkritik. 
 
Beräkningar av älgens näringsinnehåll i förhållande till två vattendrag 

 
I jämförelserna mellan näring i vattnet och älgens näringsinnehåll så har två olika vattendrag 
med olika flöden valts. Dessa vattendrag har använts eftersom de är små, näringsfattiga och 
man skulle kunna förvänta sig att näringens påverkan skulle bli mer märkbar jämfört med ett 
stort vattendrag. Två olika vattenföringar valdes för att kunna jämföra om flödeshastigheten 
har någon påverkan på resultatet. Det ena ligger i Värmlands län och heter Långe bäck med en 
vattenföring på 0,6 m³/s, och det andra heter Kringlan och ligger i Örebro län med en 
vattenföring på 4 m³/s (SMHI: s hemsida: www.SMHI.se). Kringlan har relativt låga halter av 
fosfor och kväve, med ett medelvärde på tot-N av 300 µg/l och av tot-P av 10µg/l (SLUs 
mätdata från miljöövervakning: http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Project?ID=Intro). . 

Långe bäck är också ett mycket näringsfattigt och litet vattendrag, med medelvärde på tot-N 
av 350 µg/l och av tot-P av 6µg/l.  
 
Jag har beräknat älgens näringsinnehåll i förhållande till dessa två vattendrags näringsbudget. 
Jag har inriktat mig på kväve och fosfor som de främsta produktionsreglerande ämnena i 
vatten.  
 
På jägareförbundets hemsida har jag hittat information om älgens vikt. Vikten som ingår i 
beräkningarna är ett medelvärde av en vuxen älg. (www.jagareforbundet.se) 
 
Livsmedelsverket gör analyser av näringsinnehåll i livsmedel. Älgkött har särskilt behandlats 
i en rapport där både fosfor och kvävehalter presenteras (Rapport 18 – 2008). Halter för ben 
och hud saknas i denna rapport, och det har inte funnits tillgång till data. Utgångspunkten har 
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varit att ben och hud har ett större innehåll av fosfor och kväve, men eftersom 
nedbrytningstakten är långsammare så blir effekterna försumbara. 
 
All N och P som kommer från den nedbrytande älgen jämförs med vattendragets uppmätta 
halter av totalkväve (tot-N) och totalfosfor (tot-P), som är den mest använda formen av N och 
P i studier (Wiederholm, 1999). Jämförelser med ammonium eller fosfat är svåra att göra så 
det har helt lämnats. För totalkväve har metoden med persulfat använts, som är standard. 
Totalfosfor inkluderar många komponenter med sinsemellan olika egenskaper, t.ex. fosfat, 
mineralbunden fosfor och humusbunden fosfor. Fosfat räknas som det produktionshöjande 
ämnet medan mineral- och humusbunden fosfor inte är tillgänglig.  
 
Alla mätvärden på N- och P halter kommer från SLU: s institution för vatten och miljö 
stationsdata (http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$Project?ID=Intro) och mätvärden på 
vattenföring kommer från SMHI 
(http://www.smhi.se/weather/vattenforing/index.php?k=61&l=10&a=31&b=28&action=show
&choice=S50147) i fallet med Kringlan och från länsstyrelsen (Mikael Hedenskog) Värmland 
i fallet med Långe Bäck. (fig. 1) 
 
I bilaga 2 redovisas de värden som tagits fram ur ovanstående källor, och som använts i 
beräkningarna (bilaga 1) 
 
 

 
 
 
Årstransporten av näring i vattendragen räknas enligt följande: 
 

- Mätvärde tot-N/P (µg/l) * vattenföring (m3/s) * 86400 s/dygn = dygnstransport av N/P 
 

- Dygnstransport * 365 = total mängd transporterad N/P per år  
 
 
 
I beräkningarna antas att älgen har en linjär nedbrytningshastighet som tar ett år 
 
 

Resultat 

Artiklar relaterade till älgmortalitet 

 
I den första artikeln av Bertram et al. (2002) undersöks orsaker till älgmortalitet och älgens 
kondition i ett ”multipelpredatorsystem” i östra inre Alaska. Med hjälp av radiosändare kunde 
man följa älgkorna genom daglig radiospårning för att studera dödsorsaker. Om någon av de 
sändareutrustade älgarna dog så utgick en ”mortalitets signal” och man flög genast till platsen 
med helikopter. Man fann bl.a. att antalet överlevande kalvar som var yngre än 14 veckor 
endast uppgick till 28 % och att det till allra största delen berodde på rovdjur - 98 % av 
kalvarnas dödlighet var kopplade till svartbjörn (Ursus americanus, 45 %) och grizzlybjörn 
(Ursus arctos, 39 %), men även varg (Canis lupus) stod för en del. Antalet överlevande 
årskalvar och älgkor liknade den i andra delar av landet (20% resp. 80%). 
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Man undersökte även andra faktorer som kan spela in i älgpopulationens tillväxt och då 
räknas följande faktorer upp: djup snö, sjukdomar, svält, drunkning och jakt (av människor). 
 
Intressant i den här artikeln är då att man har hittat 3 st drunknade älgkalvar. Man beskriver 
att vid alla tre tillfällena så var rovdjur inblandade. Två älgkalvar hittades drunknade i en sjö 
full med död ved, och två svartbjörnar befann sig på var sida av sjön. Den tredje kalven 
drunknade i ett vattendrag för att strandbanken var för brant och den kunde inte klättra upp. 
Man kan även förstå av artikeln att fyra älgkor blev dödade av vargar i eller vid Youkon river, 
vilket antyder att även älgkor har blivit jagade till vatten. Författarna gör ett antagande att 
detta skulle kunna betyda att älgarna (kalvar i första hand) försöker undkomma rovdjur genom 
att fly ner i vattnet. 
 
I artikeln redovisas bl.a. 
dödsorsaker hos älgkalvar 
(tabell 1). Man kan se att 
drunkning hos älgkalvar har 
varierat mellan de olika 
studierna 3 – 15 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I en polsk undersökning studeras älgpopulationens tillväxt i Polen mellan 1968 – 1971 
(Tomek, 1977). I undersökningen redovisas älgpopulationens storlek och tillväxt, samt vilka 
faktorer som reglerar populationen. Älgen var i Polen utrotningshotad och därför har älgar 
från Sverige planterats in på 50talet. Man har försökt koppla olika skogshabitat till 
förekomsten av älg och visar att blandbarrskogen är den mest frekvent besökta skogstypen. 
Intressant här är dock att man har undersökt vattnets betydelse för älgar. Man visar ett tydligt 
samband mellan älgarnas val av områden och förekomst av vatten. Sjöar, vattendrag och olika 
typer av våt- och sumpmarker förekommer i hög grad i de områden som älgarna har 
expanderat i.  

Tabell 1. Från Bertram et al (2002). 
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I en avdelning av rapporten redovisas mortalitet och orsaker till detta. Man redovisar naturliga 
och onaturliga faktorer. I naturliga dödsorsaker ingår drunkning (tabell 2) tillsammans med 
sjukdom, mekanisk skada, rovdjur och olyckor vid parning. Tabellen visar att mellan åren 
1960 – 1971 så består 10 % av de naturliga dödsfallen av drunkning. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här diskuteras inget samband mellan rovdjur och drunkning. Det enda rovdjuret i Polen är 
varg, men lösa hundar stod för några dödsfall. De flesta drunkningarna har skett i torvmossar 
eller andra våtmarker, här nämns inget om vattendrag. 
 
 
Den tredje studien av älgpopulationer kommer från Canada (Créte et. Al. 1997). I denna 
studie redovisas drunkning som en orsak till dödsfall vid sidan av predation, svält och 
tågkollision. Två stycken älgar redovisades som drunknade i studien, och det var lika många 
som dödades av varg. En älg svalt ihjäl och en blev dödad av tåget. Man diskuterar hur andra 
begränsande faktorer för populationen än rovdjur kan spela roll i en populations periferi, här 
ingår då drunkning. 
 
Muntliga kontakter  

 
Göran Cederlund på svensk naturförvaltning menar att det förekommer drunkning. Det 
handlar oftast om att älgar rör sig på dåliga isar och går igenom. Han menar också att gamla 
och sjuka djur söker sig till vatten, och att det där skulle kunna finnas någon koppling. 
Samtidigt säger han att han inte har några statistiska belägg för hur vanligt förekommande det 
är, utan hänvisar till Grimsö forskningsstation för statistik. 
 
Vid en kontakt med Johan Månsson på Grimsö forskningsstation, blir svaret att det 
förekommer drunkning. Han vet själv tre tillfällen – en död omärkt älg i en bäck, en i en å, 
och en som en fältassistent fiskat upp. Han betonar dock att den absolut vanligaste 
dödsorsaken är jakt och predation. En hänvisning till studier av rådjur i västerbotten redovisar 

Tabell 2. Från Tomek (1977) 
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att drunkning förekommer. Det skulle kunna gå att få fram statistik på antalet drunknade älgar 
som varit märkta på Grimsö. 
 
Kjell Wallin på Göteborgs Universitet tror att drunkning är mycket ovanligt eftersom älgar är 
duktiga simmare. Orsaker till att älgar ändå drunknar skulle kunna vara att de hamnar i en vak 
på grund av svaga isar eller i t.ex. en märgelgrav där de inte kan ta sig upp. Skadeskjutning 
skulle kunna vara en orsak då förblödning ger törstkänning och djuren söker sig till vatten. 
 
 
Artiklar relaterade till näringstransport hos stillahavslax 

 
Naiman et al (2002) beskriver att man under lång tid har studerat hur Stillahavslax 
ackumulerar näring under sin tid i havet där de växer till vuxna fiskar. Denna näring tas med 
upp i oligotrofa sjöar och vattendrag i och med att fiskarna vandrar för att leka och sedan dö. I 
studien undersöks sambanden mellan näring och ekosystem som man menar fortfarande inte 
är till fullo förstått. Man ställer också upp fem viktiga punkter som man anser avgörande för 
förståelsen för näringstransporten mellan ekosystemen. 
 
Man beskriver att studier i f.d. Ryssland (Krohkin 1975) visade att så mycket som 30 – 40 % 
av fosforhalterna hade sitt ursprung i vandrande fisk. De sjöar och vattendrag som används 
som lekvatten är oligotrofa och därmed är primärproduktionen begränsad. Fiskarnas tillskott 
av näring är därför även avgörande för fiskproduktionen i vattnet. (Gross mfl 1998). Vid 
jämförelser av ett vatten med lekande fisk och ett utan så ser man skillnad i fosforhalten (Tot-
P 4 µg/l jmfr med 6 µg/l) vilket i sin tur har effekter på primärproduktionen. 
 
I Cederholm et al (1999) sammanställer författarna en rad av vetenskapliga studier som är 
gjorda på vandrande fisk och transporter av näring mellan ekosystem. De flesta studier visar 
att primärproduktionen i sjöar och vattendrag ökar p.g.a. näringen från laxfiskarna. Man 
beskriver hur flera studier föreslår att tillvaratagandet av näringen som kommer från 
laxfiskarna beror på ett antal variabler: Arter (hur och var de leker), vattendragets fysiska 
struktur (retention av organiskt material mm), förluster genom höga flöden, biotiska 
mekanismer, (konsumtion av akvatiska och terrestra evertebrater) och kantzonens 
uppbyggnad (ljuset som reglerar primärproduktionen). Man menar också att den viktigaste 
vägen för upptagandet av näringsämnena i ekosystemet var genom remineralisering – upptag 
av primärproducenter. 
 
Ytterligare en studie (Wilzbach 2005) diskuterar hur tillgången på ljus styr 
primärproduktionen. Man refererar till flera studier som visar att en begränsning av ljuset står 
över en begränsning i näringsämnen i ett vattendrag. I ett försök lade man ut en viss mängd 
döda fiskar i vattendraget, samtidigt som man tog bort vegetationen på en viss sträcka för att 
få mera ljus. I försöket kunde man inte hitta några större mätbara effekter på vattenkemin. 
Däremot fick man tydligt större tillväxt på fisken i den öppna sträckan av vattendraget, och 
det ska då styrka teorin om att ljuset är mer begränsande än näringen för primärproducenter. 
 
 
 
Resultat av beräkningar på näringsbudget 

 
I ett litet näringsfattigt vattendrag bidrar en död nedbrytande älg med mycket liten del av den 
totala årliga transporten av fosfor och kväve (bilaga 1). I beräkningarna framgår av exemplet 
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”Kringlan” från Örebro län att vattendraget transporterar 37843,2 kg N/år och 1261,4 kg P/år. 
En älg skulle då innehålla 0,04 % av den totala kvävetransporten i vattendraget på ett år och 
0,06 % av totala fosforbudgeten. 
 
I ett mycket litet och näringsfattigt vattendrag som exemplet Långe Bäck representerar, 
transporteras det 6623 kg N/år och 113,5 kg P/år. Då skulle älgen öka kvävehalten med 0,2% 
och fosforhalten med 0,7 % av vattendragets budget under ett år.  
 
 

Diskussion 

 
 
Det förekommer att älgar drunknar, det framgår av både artiklar (Bertram 2002, Tomek 1977, 
Créte 1997) och muntliga källor i denna undersökning. Den allmänna uppfattningen hos 
forskare i Sverige verkar vara att drunkning förekommer, men är ovanligt. Studier från USA, 
Canada och Polen visar statistik på drunkning hos älgar, men det finns inga sådana 
sammanställda eller publicerade studier i Sverige. Det skulle kunna gå att ta fram statistik från 
Grimsö forskningsstation på hur många älgar som har drunknat under tiden som forskningen 
pågått. Liknande uppgifter för rådjur skulle kunna gå att ta fram från forskning i Västerbotten. 
Det skulle kunna vara föremål för vidare undersökningar. Man skulle kunna tänka sig att i 
förlängningen undersöka även andra ryggradsdjur som t.ex. bäver, fåglar, mårddjur, sork mm. 
 
Studier på älgtäthet, rovdjurstäthet och drunkning har inte gjorts. Forskare från USA har en 
hypotes om att det skulle kunna finnas en möjlig koppling mellan dessa, men inget underlag 
finns i dagsläget. 
 
Att älgar drunknar är trots allt ovanligt. De är duktiga på att simma och att ta sig över vatten 
är inget stort hinder. De verkar även söka sig till områden där det finns mycket tillgång till 
sjöar, vattendrag och våtmarker.  
 
I denna studie framgår det att en död älg inte har nämnvärd påverkan på den totala 
näringsbudgeten hos små näringsfattiga vattendrag. I relativt opåverkade vattendrag kommer 
den allra mest betydande delen av kväve och fosfor ifrån den närliggande marken genom 
avrinning. Att större däggdjur frekvent skulle dö i vattendrag finns det alltså inga belägg för i 
denna studie. Det rör sig endast om ett fåtal älgar, och här verkar det inte finnas någon 
uppenbar koppling mellan näringsutbyte mellan ekosystem. 
 
 
Frågan om hur mycket av näringen från älgen som kommer vattendragets organismer tillgodo 
är mycket komplex och svår att besvara. I studien om laxfiskar och öppningar i 
kantvegetationen dras ju slutsatsen att ljustillgången spelar större roll för primärproduktionen 
än näringstillgången (Wilzbach et al 2005). Utöver detta tillkommer effekter av ett antal 
komplexa parametrar som t.ex. vattenflöde, temperatur, fysiska förhållanden i vattendraget 
och organismsamhällets uppbyggnad (Cederholm et al 1999). I fallet med döda laxfiskar så 
beskriver flera artiklar (Naiman 2002, Wilzbach 2005) att näringen kommer vattendragets 
organismer tillgodo på flera sätt: Dels direktkonsumeras bitar av kött och ägg av fisk och 
evertebrater, dels tar autotrofa organismer som alger och vattenväxter upp näringen. Ett 
antagande är att upptaget av näring sker på ett liknande sätt när det gäller älgkadaver i 
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vattendrag, men inga studier finns på detta. Den enda rimliga jämförelsen av näringsämnen i 
vattendraget har antagits vara på totala halter av kväve och fosfor. 
 
Wiederholm (1999) skriver om växtnäringseffekter i rinnsträckor. Han beskriver 
svårigheterna med att mäta effekter av fosfor och kvävehalter i vattendrag. Försök har gjorts 
att studera sambanden mellan totalfosforhalt, påväxtalger, strömhastighet och belysning 
(Wiederholm m fl 1983) men sammanställningen kunde inte relatera givna fosforhalter till 
specifika effekter. Vidare beskriver han att vid punktutsläpp av kväve har observerats grönare 
och klorofyllrikare påväxtalger, men samma problem som för fosfor finns även här. En 
drunknad älg skulle kunna ses som ett punktutsläpp, och ett antagande grundat på 
Wiederholms resonemang är att påverkan är lokal, men effekterna är svårdefinierade. 
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Bilaga 1 

 
  
Beräkningar av årstransport av kväve och fosfor i exemplet Kringlan i Örebro län: 
 

- Beräkning enligt formel för N: 
 

• 0,0003 g N * 4000 l/s *86400 s/dygn = 103680 g N/dygn 
• 103,68 kg N * 365 = 37843,2 kg N/år  

 
Älgens totala mängd N är 13,8 kg vilket resulterar i 0,04 % av den totala totalkvävebudgeten 
 

- Beräkning enligt formel för P: 
• 0,00001 g P * 4000 l/s * 86400 s/dygn = 3456 g P/dygn 
• 3456 g/dygn * 365 = 1261,44 kg P/år  

 
Älgens totala innehåll av P är 790 g vilket resulterar i 0,06 % av totalfosforbudgeten. 
 
 
Beräkningar av årstransport av kväve och fosfor i exemplet Långe Bäck från Värmlands 
län: 
 

- Beräkning enligt formel för N: 
• 0,00035 g N * 600 l/s * 86400 s/dygn = 18144 g/dygn  
• 18144 *365 = 6623 kg N/år 

 
Älgens totala innehåll av N är 13,8 kg vilket motsvarar 0,2 % av totala kvävebudgeten. 
 

- Beräkning enligt formel för P: 
• 0,000006 g P * 600 l/s * 86400 s/dygn = 311 g P/dygn 
• 311 g/dygn * 365 = 113,5296 kg P/år. 

 
Älgens totala innehåll av P är 790 g vilket resulterar i 0,7 % av totalfosforbudgeten. 
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Bilaga 2 

 
En älg väger i genomsnitt 375 kg (Jägareförbundet) 
 
Ett medelvärde för fosforinnehållet i älgkött är fastställt till 2110 mg/kg. Detta är gjort utifrån 
livsmedelsverkets analyser och mitt värde är ett medelvärde från olika delar av älgen 
(http://192.121.81.11/livsmedelsok/sok.aspx?epslanguage=SV). Här finns en osäkerhet 
eftersom värdena utgår ifrån köttet. Det innebär att skillnaden i kväve och fosforinnehåll på 
delar som hud, skelett mm antas ha ungefär samma innehåll av fosfor. Ben och hud har högre 
halter av kväve och fosfor, men har längre nedbrytningstid. Därför utgår jag ifrån att 
skillnaden är försumbar. 
 
Kvävemängden har beräknats utifrån mängden protein, dvs. 230 g protein/kg älgkött 
(http://192.121.81.11/livsmedelsok/sok.aspx?epslanguage=SV) och 16 % av proteinet är 
kväve (Landstinget Kronoberg, 
http://www.ltkronoberg.se/templates/LtKDocPage____21945.aspx) resulterar i  36,8 g N/kg 
älgkött. 
 
En älg ska då enligt dessa antaganden innehålla 790 g P och 13800 g N. Detta styrks också av 
en rapport från livsmedelsverket om näringsinnehållet i älgkött (rapport 18 – 2008) där 
innehållet av kväve och fosfor i älgkött redovisas. 
 
Vattenföring anges i m³/s 
 
Om älgen bryts ner på 1 år så tillförs vattendraget 790g/365=2,2g tot-P per dag och 
13800/365=37,8g tot-N per dag. 
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Kringlan 
 

Tot-N_ps µg/l 

 
 

Tot-P µg/l 

 
 
 
 

 
 

Långe bäck 
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Fig. 1 Halter av totalfosfor och totalkväve i Kringlan resp. Långebäck 
(http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$StationC&ID=StationData&S=1205. Länsstyrelsen 

i Värmland - Mikael Hedenskog)) 
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