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  Ekologisk status: Måttlig



Gurkens avrinningsområde

Avrinningsområde 1,9 km2 
Markanvändning i avrinningsområdet (%)

Skogsbruk 72 Urban yta 0

Jordbruk 0 Sjöyta 4

Myr 24



Djupkarta Gurken
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TECKENFÖRKLARING

Höjd över havet 5 m Maximalt djup 2,9 m3

Sjöyta 0,07 km2 Volym  0,115 milj. m3

Medeldjup 1,80 m Omsättningstid (teoretisk) ca 0,02 år



Gurken

Gurken är belägen nordost om Holmsund, öster om Tavlefjärden och norr om Sillviken. Avrinningsområdet  
består huvudsakligen av skogs- och myrmark, utan bebyggelse.

Sjön är grund och omsättningstiden kort. Gurken inklusive dess omgivningar är värdefull för fågel. Avrinnings området är 
långsmalt och huvudtillflödande bäck är till stora delar av sitt lopp i närkontakt med myr fram till  
utloppet i sjön som i sin tur har myromgivning.  

Gurken är humös, vilket medför att vattnet är mycket starkt brunfärgat av växtrester som inte brutits ner  
fullständigt. Sjön hade neutralt pH och god förmåga att motstå försurande ämnen år 2006 jämfört med de  
följande åren. Sjön är tämligen ung, den ligger ca fem meter över havet och har sannolikt kvar sin buffrande  
förmåga. 

Gurken är en naturligt näringsrik sjö, oftast med totalfosforhalter som överstiger 25 µg/l och med nålflagellaten 
Gonyostomum semen som blommar under sommaren och hösten. Medelvärdet för totalfosfor var högt, 40 µg/l  
och totalkväve 590 µg/l. Kväveunderskott förekom år 2006 och syrgashalten var låg i april samma år.

Datum Ekologisk status  God=3 

2004-08-10 1,03
2006-07-12 2,75
2009-07-27 2,91
2010-07-12 1,62

Medel 2,08
Max 2,91
Min 1,03
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Diagram  E17
Gurken  2004-2010 
Ekologisk status

Ekologisk status  God=3
Medel       2,08
Max          2,91
Min           1,03  

Otillfredsställande/Dålig	  
ekologisk	  status

1,62

Ekologisk status = måttlig 

År 2004 och 2010 var den ekologiska  
statusen otillfredsställande men sammantaget 
bedöms sjön ha måttlig status. Den hade  
således inte god status trots att det endast 
finns skog och myrmark i avrinningsområdet. 

Gurken kan fungera som referenssjö till andra 
unga sjöar utmed Umeå kommuns kust.

  Läs den fördjupade rapporten och  
information om andra sjöar i Umeå:  
www.umea.se/vatten


