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  Ekologisk status: Otillfredsställande



Själafjärdens avrinningsområde

Avrinningsområde 2,17 km2 
Markanvändning i avrinningsområdet (%)

Skogsbruk 86 Urban yta 0

Jordbruk 0 Sjöyta 6

Myr 7



Djupkarta Själafjärden

Kalvsjön

Djupviken

Själafjärden
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TECKENFÖRKLARING

Höjd över havet 3 m Maximalt djup 2,1 m

Sjöyta 0,13 km2 Volym  0,141 milj. m3

Medeldjup ca 1,1 m Omsättningstid (teoretisk) 0,2 år



Själafjärden

Själafjärden ligger på den västra delen av Obbolahalvön. I avrinningsområdets norra del finns en gammal deponi  
som är under avveckling och återställningsarbete pågår. Vattnet från deponin rinner till en bäck som är omgiven  
av en långsmal våtmark när vattnet når Själafjärden. 

Själafjärden är tätt omgiven av bebyggelse och fortsatt bebyggelsetryck finns. Enligt muntliga uppgifter finns abborre 
och ruda, och även bisam. Sjön har viss kvalitet som fågelsjö med förekomst av bland annat storlom. Själafjärden mynnar 
via en kort bäck i en grund och ganska avsnörd havsvik, Djupviken. 

Själafjärden är grund, två meter som djupast. Hög andel skog och myr inom avrinningsområdet och i anslutning  
till sjön bidrar till mycket starkt färgat vatten. Eftersom Själafjärden geologiskt sett är en ung sjö har den neutralt  
pH och naturligt god förmåga att motstå försurande ämnen. Sjön är näringsrik. 

År 2006 förekom mycket kraftig algblomning i sjön, först av nålflagellaten Gonyostomum semen, därefter av  
blågröna bakterier. Det året var den ekologiska statusen dålig, men därefter har vattenstatusen ändrats mot  
bättre värden. År 2009 var den ekologiska statusen måttlig med Gonyostomum semen som karaktärsart.

Datum Ekologisk status  God=3 

2006-07-11 0,9
2007-07-23 1,1
2008-07-29 2,0
2009-07-21 2,7
2010-07-16 1,9
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Diagram P17
Själafjärden 2006-2010

Ekologisk status God	  status	  =3

2,73

Medel  1,7
Max      2,7
Min       1,1

Otillfredsställande/Måttlig	  
ekologisk	  status

Ekologisk status  
= otillfredsställande

Själafjärden bedöms ha otillfredsställande 
status. Näringsbelastningen måste minska för 
att god status ska kunna uppnås.

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


