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Den ekologiska statusen för växtplank-
ton och näringsämnen har längs stora 
delar av Svealandskusten klassats som 
måttlig eller sämre. enligt vattendirekti-
vet ska detta medföra krav på åtgärder 
– men det finns flera skäl att behandla 
klassningen med försiktighet. 

ett är att många områden, speciellt 
i den mellersta och yttre skärgården, är 
starkt påverkade av öppna Östersjön. 
enbart lokala åtgärder är därför inte 
tillräckliga för att uppnå god status.
 

■ Ramdirektivet för vatten, eller vattendi-
rektivet i dagligt tal, har antagits av EU med 
målet att alla Europas vattenområden ska 
nå god status senast år 2015. För att kunna 
avgöra i vilka kustområden åtgärder bör 
sättas in, måste den nuvarande ekologiska 
statusen bedömas. I Svealands kustvatten 
har sådana bedömningar gjorts med hjälp 
av nyligen framtagna bedömningsgrunder 
för växtplankton, bottenfauna och botten-
vegetation, samt för allmänna förhållanden 
som siktdjup och halter av näringsämnen. 

lägst status bestämmer klassningen
Längs Svealandskusten finns 26 områden 
där minst två av de tre kvalitetsfaktorna 
bottenfauna, bottenvegetation och växt-
plankton bedömts. I nio fall överensstäm-
mer statusbedömningarna, i två fall är 
statusen lägst för bottenfauna. I de övriga 
15 områdena är statusen lägst för växt-
plankton. Enligt principen one-out-all-out 
är det därmed växtplankton som bestäm-
mer statusen för de flesta av kustens vatten-
förekomster.

kust påverkad av öppet hav
– hur ska åtgärdsbehovet bedömas?
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vattendirektivet
vattendirektivet föreskriver att varje vat-
tenförekomsts ekologiska status ska 
klassas enligt en femgradig skala: hög, 
god, måttlig, otillfredsställande eller då-
lig. Målet är att god status ska uppnås 
redan 2015. 

Statusbedömningen i kustvatten ska 
i första hand baseras på förekomst 
och sammansättning av växtplankton, 
bottenfauna (bottenlevande ryggrads-
lösa djur) och bottenvegetation i form 
av makroalger och kärlväxter. Den av 
dessa biologiska kvalitetsfaktorer som 
uppvisar sämst status bestämmer den 
slutliga statusen, genom den så kallade 
one-out-all-out-principen. Bedömningen 
av kväve- och fosforhalter, siktdjup och 
syre kan endast sänka statusen från hög 
till måttlig. 

vattendirektivet föreskriver att status-
klassningen ska utgå från ett referens-
förhållande som definieras som ”nära 
nog opåverkat av människan”. God sta-
tus innebär små störningar framkallade 
av människan, och att miljön endast i li-
ten utsträckning avviker från opåverkade 
förhållanden. 
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De områden där statusen är sämre 
för växtplankton än för bottenfauna och 
bottenvegetation ligger framförallt i den 
yttre delen av kusten. Orsaken är princi-
piella skillnader i hur den kritiska klass-
gränsen för god-måttlig status fastställts: 

•	 För	 växtplankton	 i	 Egentliga	 Öster-
sjöns yttre kustområde, det vill säga i 
det öppna kusthavet, har klassgränsen 
satts	utifrån	att	Östersjön	bedöms	vara	
påverkad av övergödning och i behov 
av åtgärder. Utgångspunkten har varit 
en uppskattning av förhållandena då 
Östersjön	 nästan	 var	 opåverkad	 av	
människan. Samma resonemang gäller 
för näringsämnen och siktdjup. 

•	 För	 bottenfauna	 är	 utgångspunkten	
däremot att det råder minst god status 
i kustområden som är opåverkade av 
lokala utsläpp. Därför blir statusen där 
automatiskt mestadels god. 

Bedömningsgrunden för bottenvegeta-
tion indikerar genomgående hög status 
längs Svealandskusten. Tillräckligt med 
data för klassning finns dock bara för fem 
vattenförekomster, som alla ligger i den 
yttre delen av kusten och huvudsakligen 
i skyddade områden i form av reservat. 
Värt att notera är att denna bedömnings-
grund innehåller ganska stor osäkerhet i 
klassgränserna, eftersom data från påver-
kade områden i stor utsträckning saknas. 
När bättre kunskap finns tillgänglig kan 
mer adekvata gränser sättas.
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Blåstångsbotten.

n I de 26 områden där minst två av de tre kvalitetsfaktorerna bottenfauna, bottenvegetation och 
växtplankton bedömts, uppvisar växtplankton sämst status i 15 fall. Enligt principen one-out-all-
out bestämmer växtplankton därmed statusen för de flesta av kustens vattenförekomster, särskilt 
i det yttre kustbandet, till måttlig eller sämre. Statusbedömningen av växtplankton görs genom 
en sammanvägning av klorofyllhalt, som är ett mått på algmängden, samt växplanktonens totala 
biovolym. 

BEDÖMNINGAR AV BIOLOGISK STATUS VID SVEALANDSKUSTEN



n Ett sätt att få ett bättre beslutsunderlag för åtgärder är att ta hänsyn till det öppna Östersjöns 
inverkan på statusklassningen. Denna utsjökorrigerade klassning gör en uppskattning av hur 
statusen i kustbandet varit om statusen i öppna Östersjön varit hög. Härigenom identifieras 
områden där åtgärder inom det lokala avrinningsområdet är nödvändiga, samt områden där det 
behövs storskaliga åtgärder i Östersjön för att god status ska nås. Som figuren visar är många av 
Svealandskustens inre områden såpass påverkade av näringstillförsel från land, att en förbättrad 
status i öppna Östersjön inte räcker för att god status ska uppnås.

Olika påverkan
För	att	kunna	avgöra	när	lokala	åtgärder	
kan förväntas ge effekt, är det viktigt att 
kunna bedöma dels de lokala utsläppens 
betydelse, dels den storskaliga inver-
kan	från	Egentliga	Östersjön.	Detta	kan	
skattas med hjälp av ”utsjökorrektion”, 
där man utifrån salthalten i kustvattnet 
kan beräkna hur stor andel av vattnet 
som kommer från utsjön. Närsalthalten 
i det inre och mellersta kustvattnet kan 
då korrigeras, genom att bidraget från 
utsjön dras bort. Den kvarvarande mäng-
den näringsämnen i vattnet kan då anses 
ha kommit från källor på land. 

För	Svealands	kustvatten	visar	utsjö-
korrektionen att många områden i meller-
sta och yttre skärgården tydligt påverkas 
av	 tillståndet	 i	 öppna	Östersjön.	 Resul-
taten är liknande när det gäller klorofyll 
och biovolym. Men många av Svealands 
vattenförekomster påverkas också av 
utsläpp, antingen lokala eller inom avrin-
ningsområdet. I många vattenförekom-
ster är statusen så långt under gränsen till 
god status att det uppenbart krävs lokala 
åtgärder. Dock finns det en del osäker-
heter när det gäller grunda områden, 
eftersom uppblandning av bottenmate-
rial påverkar siktdjup, näringsämnen och 
växtplankton/ klorofyll.

Behov av anpassad provtagning
Statusklassningen baseras idag till stor 
del	 på	 ett	 olämpligt	 dataunderlag.	 För	
bottenvegetation uppfyller mer än hälf-

KVÄVESTATUS FÖRE OCH EFTER UTSJÖKORRIGERING

FOSFORSTATUS FÖRE OCH EFTER UTSJÖKORRIGERING

Enligt bedömningsgrunder Korrigerat för påverkan från utsjön

Enligt bedömningsgrunder Korrigerat för påverkan från utsjön
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ten av mätplatserna inte villkoren för 
tillämpning enligt bedömningsgrunden, 
antingen för att de är för grunda eller för 
att det saknas lämplig bottentyp på större 
djup. Bottenfaunaprover tas ibland ojämnt 
fördelat över en vattenförekomst och på 
olämpliga djup. Befintliga stationer i Stock-
holms skärgård är till exempel lokaliserade 
i djupgradienter, för helt andra syften än 
som underlag för bedömningar enligt 
vattendirektivet. Den totala bedömningen 
kan starkt påverkas av fördelningen mellan 
djupa och grunda stationer, eftersom syre-
brist ger djupa stationer en sämre status. 

Vad gäller bottenvegetation och botten-
fauna övervakas de idag på flera olika typer 
av bottnar – mjuka och hårda, exponerade 
och skyddade, gyttjiga, sandiga och leriga 
– vilket ökar spridningen i resultaten. Vilka 
typer av bottnar som bör övervakas och hur 
den övervakningen ska läggas upp för att ge 
bra underlag för bedömning av ekologisk 
status är något som behöver utredas. På 
samma sätt behöver man nationellt ta fram 
riktlinjer för hur stationer ska placeras. 

Fler prover – säkrare bedömningar
Generellt gäller att ju fler prover som tas, 
desto mindre blir spridningen och desto 
säkrare blir bedömningen. Med begränsa-

de resurser är det viktigt att optimera prov-
tagningen, så att den genererar maximalt 
med användbar information. I Svealands 
kustvattenvårdsförbund pågår ett konti-
nuerligt arbete med att hitta den optimala 
avvägningen mellan provtagningsfrekvens 
(tidsmässig upplösning) och yttäckning 
vid varje provtagning (spatial upplösning 
inom och mellan havsområden). Här ingår 
att identifiera provtagningspunkter som 
inte bidrar med avgörande information, 
och alltså inte behöver mätas. Det kan vara 
vattenförekomster som i huvudsak påver-
kas av angränsande vattenområden. Då 
kan mätningar i dessa vara tillräckliga för 
att skatta tillståndet.

Brister i bedömningsgrunder
Ett skäl till att vara försiktig med statusbe-
dömningarna är att den statistiska osäker-
heten ofta är mycket stor. När det gäller 
bottenfauna hanteras detta problem med 
hjälp av konfidensintervallet, som beskri-
ver osäkerheten i medelvärdet. Eftersom 
statusklassningen görs på den nedre grän-
sen för detta intervall, och inte på själva 
medelvärdet, blir statusen alltså sämre ju 
större osäkerhet som råder. Detta kan sägas 
vara i enlighet med försiktighetsprincipen. 
Men en olämplig fördelning av stationer 

inom en vattenförekomst riskerar också att 
göra bedömningen icke-representativ för 
havsområdet. 

Bedömningsgrunderna har alltså bris-
ter och behöver utvecklas vidare både när 
det gäller hantering av statistisk osäkerhet, 
verifiering av klassgränser i gradienter och 
harmonisering mellan olika kustavsnitt.

Referensvärden och klassgränser kan 
inte tas för givna. I de fall där bedömning-
en är osäker bör Vattenmyndigheten under 
en övergångsperiod därför gå varsamt fram 
när det gäller krav på konkreta åtgärder. 
När bedömningsgrunderna nu tillämpas 
för första gången bör det ha karaktären av 
en testomgång, där behovet av förändring-
ar kan uppmärksammas. S

läStiPS

VISS, nationell databas över svenska vattenföre-
komster: www.viss.lst.se.  
Vattenkartan:  
www.gis.lst.se/vattenkartan

Ekologisk status i Svealands kustvatten. Svealands 
kustvattenvårdsförbund, Årsrapport 2007:  
www.kustdata.su.se, www.svealandskusten.se

Utsjökorrigering – Naturvårdsverkets Handbok 
2007:4. www.naturvardsverket.se (sök på 2007:4)
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Dykare undersöker en blåstångsskog.




