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Odensjön, ett nytt klimat- och miljöarkiv i södra Sverige.  
 
I Odensjön har vi hittat varviga sediment. Varviga sediment är, likt årsringarna på ett träd en 
avsättning som bildas varje år i en sjö. Dessa årligt avsatta sediment bildas inte i alla sjöar, utan i 
sjöar med vissa förutsättningar. Det måste finnas en säsongsvariation i de kemiska processerna, i 
den biologiska aktiviteten som sker i sjön och transporten av material in till sjön. Vidare måste 
varven kunna bevaras, det ska alltså vara ett syrefritt vatten vid bottnen som saknar bottenlevande 
organismer som stör varven. Varviga sediment utgör unika och högupplösta klimat- och miljöarkiv 
som ger oss möjligheter att rekonstruera klimatförändringar och mänsklig påverkan på miljön på 
en lokal, regional och också till viss mån global nivå.  
 
Odensjön och ligger på den västra sidan Söderåsen i nordvästra Skåne. Det 
är en liten sjö med en diameter på ungefär 160 m och ett maxdjup på ca 20 
meter. Runt sjön finns talusbranter. Det finns ett utlopp som går genom en 
våtmark norr om sjön. Runt sjön växer idag mest ett bestånd av Fagus sylvatica 
med några inslag av Alnus och Betula.  
 
Till höger finns en bild på den kärnan som är analyserad med olika metoder 
för att kunna svara på frågorna, vad är det för varv? Är det årsvarv och hur 
gammal är de översta 90 cm av lagerföljden i Odensjön?  
 
Dessa frågor har blivit besvarade genom olika analyser av sedimentet. För 
att ta reda på åldern på hela kärnan har varven räknats, den översta delen är 
daterad med hjälp av 210Pb datering och i den nedre delen av kärnan har 
macrofossiler analyserats med hjälp av 14C-metoden. Resultaten från 
blyanalysen visade på höga toppar av 210Pb till följd av användningen av bly 
i bensinen på 1970-talet, detta tillsammans med varvräkning visade på att 
den övre delen av kärnan består av varv. Genom kol-14 metoden kunde det 
fastställas att hela kärnan har en ålder på cirka 500 år. 
 
Genom de kemiska analyser som gjordes på kärnan kunde det fastställas att 
varven är av biologiskt ursprung med en mycket liten del mineralogent 
innehåll. Det mesta av sedimentet kommer från de biologiska processerna 
som sker inne i sjön och mycket av innehållet visade sig vara kiselalger. Det 
har skett förändringar i miljön i och kring sjön under olika tidsepoker under 
avsättningen av sedimentet. Det är t.ex skillnader i färgen på sedimentet, 
tjockleken på varven samt hur mycket macrofossil från blad som hittades i 
borrkärnan. På Söderåsen skedde det en stor avskogning i slutet av 1800-
talet. Det har visat sig i de kemiska analyserna som gjorts på kärnan t.ex 
kunde man se att det blev mer material som kom in i sjön från dess direkta 
närhet vilket är ett resultat av ökad erosion när skogen och träden som 
binder marken tas bort. Det var också en förändring i vilka kiselalger som var de dominerande, då 
olika kiselalger har olika krav på livsmiljö så betyder en förändring i vilken typ av kiselalg som 
dominerar också en förändring av miljön i sjön.  Detta nya varviga sediment representerar det 
sydligaste i Skandinavien av sitt slag och kommer att kunna svara på fler frågor om 
klimatförändringar som har påverkat södra Sverige genom tiderna.  
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