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Tillståndet längs kusten 
 – status, trender och mätvärden

I årets artikel om tillståndet längs Svealandskus-
ten presenteras nya kartor som visar de faktiska 
koncentrationer som använts för statusbedöm-
ning. Kartorna har en mycket fin skalindelning, 
vilket ger en betydligt mer komplex bild än den 
enhetliga karta som ges av statusbedömningens 
klasser. Skillnader mellan områden och delom-
råden kan här urskiljas för flera olika variabler, 
vilket ger en grund för nya insikter och bättre 
förståelse.

P De vanliga statusbedömningarna för den senaste fem-
årsperioden kompletteras här med medianvärden för de 
faktiska koncentrationer som använts i statusbedömning-
en. Dessutom visas förändringen över tid för större delom-
råden av Svealandskusten. 

Kartor med detaljerad färgskala
Koncentrationskartorna visar medianvärden från förbun-
dets mätningar per havsområde, för samma femårsperiod 
som statusklassningen. För klorofyll och siktdjup är hela 
färgskalan styrd av medianvärdets osäkerhet, som beror av 
mätosäkerheten för enskilda mätningar, 25 respektive 20 
procent, och antalet mättillfällen som är tio. Det betyder 
att om färgerna skiljer mer än en klass är det en analytiskt 
säkerställd skillnad. För kväve och fosfor är det minsta in-
tervallet defi nierat på samma sätt, men för höga värden 
ökar intervallet med ökande halt (geometrisk skala) för att 
inte de höga halterna ska ta upp hela färgspannet i skalan. 
Det är alltså mindre koncentrationsskillnad mellan områ-
den med olika färger vid låga koncentrationer än vid höga. 
För salthalten används två skalor, en tätare för de höga salt-
halterna och en glesare för halter mindre än fyra.

Medianvärden bättre än medel
Koncentrationskartorna baserade på medianvärdet över-
ensstämmer överlag väl med kartor baserade på medel-
värden, men man undviker att enstaka kraftigt avvikande 
mätvärden påtagligt påverkar vissa områden. Statusbe-
dömningen baseras på medelvärden av så kallade ekolo-
giska kvalitetskvoter, där varje mätvärde relaterats till ett 
referensvärde (jämförelsevärde). Medelvärdena av dessa 
kvoter påverkas mindre av extrema mätresultat än om be-
dömningen skulle göras utifrån medelvärden av direkta 
mätresultat.

Tidsutveckling i trenddiagram
Diagrammen visar utvecklingen för större områden och 
har gjorts genom att den relativa förändringen i varje vat-
tenförekomst vägts ihop till ett medelvärde för det större 
området. Detta gör att enstaka saknade eller avvikande vär-
den inte får så stor inverkan på resultatet. Resultaten visas 
som årsvisa medelvärden för juli och augusti. Detaljerade 
data redovisas i tabeller i slutet av rapporten.

✒ Jakob Walve och Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

typområde 16 och 17

typområde 12n och 15

typområde 12s och 14

typområde 24

OMRÅDEN TRENDDIAGRAM

Kartan visar den om-
rådesindelning som 

använts för att visa förän-
dringar över tid. Färgerna 

på kartan motsvarar 
färgerna på linjerna i dia-

grammen på de följande 
sidorna. X
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FÖRBUNDETS MÄTNINGAR VISAR på en kontinuerlig 
saltgradient i ytvattnet, med ökande salthalt från södra 
Bottenhavet, där salthalten är under 5, via Stockholms yt-
terskärgård ner till Södermanlands kust, där salthalten är 
omkring 6. 

Salthalten ger information om vattnets ursprung och 
påverkar statusbedömningen på två sätt. För det första har 
salthalten varit en faktor man har utgått från då kusten 
indelats i ett antal typområden. De två typområdena norr 
om Väddö hör till södra Bottenhavet där referensvärdet 
för fosfor bedömts vara något lägre och referensvärdet för 
kväve är något högre än i Egentliga Östersjön. 

För det andra används salthalten vid statusbedömningen 
för att uppskatta påverkan på kusten av sötvattenstillrin-
ning från vattendrag. Sötvattenstillförseln medför en viss 
naturlig förhöjning av kväve- och fosforhalterna i kustvatt-
net och utifrån salthalten korrigeras referensvärdena för 
kväve och fosfor. Den mest betydande utsötningen, och 
därmed största korrektionen, görs i Stockholms innerskär-
gård och fjärdarna närmast Nyköping.

SALTHALT
Mätvärden 

Salthalt 
2008–2012

Salthalten ger information om vattnets 
ursprung och används vid indelning i typ-

områden och för att korrigera referens-
värden vid statusbedömning. Vattnen här 

norr om Väddö utgör egna typområden 
eftersom salthalten är lägre än söderöver.
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SIKTDJUP

SIKTDJUPET PÅVERKAS INTE BARA AV övergödningssi-
tuationen utan också av andra, naturliga, faktorer. Grunda 
områden har ofta sämre siktdjup eftersom bottenmaterial 
lätt grumlas upp och för att det alltid sker en viss återföring 
av näring från bottnarna till vattnet. I ett grunt område når 
näringen det produktiva ytskiktet i större utsträckning än 
i ett djupt område med skiktad vattenmassa. Tillrinnande 
vattendrag kan också påverka siktdjupet genom tillförsel 
av grumlande partiklar eller genom att sötvattnet är brun-
färgat av humusämnen. Åtminstone delvis kompenserar 
bedömningsgrunden för detta genom att det är olika refe-
rensvärden i olika typområden eller genom en korrektion 
av referensvärdet i förhållande till salthalten. 

I Bottenhavet är siktdjupet ungefär detsamma i de expo-
nerade områden som omger Gräsö. Trots det klassas sta-
tusen som god i väst och som måttlig i öst. Orsaken är att 
de tillhör olika typområden med olika gränser för god och 
måttlig status.

Siktdjupet når som mest cirka sex meter i ett samman-
hängande område från vattnen runt Ornö och Nämndö 
och vidare norrut längs Rödlögaleden upp till Kallskär, lik-
som i vattnen nordost om Arholma. De sämsta siktdjupen 
längs Svelandskusten fi nns i de grunda fjärdarna närmast 
Östhammar och Nyköping. Båda områdena är näringsbe-
lastade och har höga klorofyllhalter, men uppgrumling och 
naturligt näringsläckage från bottnar är en bidragande fak-
tor. I Nyköpingsfjärdarna tillför åarna både humusämnen 
och lerpartiklar. Förbundets miljöanalysfunktion samver-
kar för närvarande med forskningsprojekt som utreder hur 
siktdjupet påverkas av naturliga faktorer i olika områden.

Mätvärden
Siktdjup (m)

2008–2012
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Y Det syns inga anmärkningsvärda 
förändringar i siktdjupet sedan 2001 i de 
fyra områdena längs Svealandskusten. 
Förbundets sensommarvärden för hela 
Stockholms innerskärgård visar inte 
samma försämring av siktdjupet som 
beskrivs i artikeln från Stockholm Vat-
ten på sidan 22 i denna rapport. Sett till 
jämförbara stationer är dock förändrin-
garna likartade i båda datamaterialen.

Ekologisk status  
Siktdjup 2008 – 2012 Siktdjup 2001–2012 (m)

STATUSBEDÖMNING OCH TRENDER

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig

W Förklaring till dessa diagram finns 
på sidan 8 i form av en karta som 
visar vilka områden som avses med 
de olika färgerna.
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DE LÄGSTA KLOROFYLLHALTERNA förekommer nor-
malt i Bottenhavets och Ålands havs yttre kustvatten. Hal-
ten klassas ändå som måttlig, liksom för hela kuststräckan 
ner till Landsort. De klart högsta halterna förekommer i de 
grunda fjärdarna vid Östhammar och Nyköping. Därefter 
följer Karlholmsfjärden och Stockholms innerskärgård. Ett 
intressant mönster är att fjärdarna i segelleden ut till Sand-
hamn har lägre halter än vattnen norr och söder därom. 

Vissa isolerade, relativt djupa områden har också låga 
klorofyllhalter, exempelvis Säbyviken och Grisslingen. 
Förklaringen är ett begränsat vattenutbyte i kombination 
med ett kraftigt språngskikt. När växtplankton förbrukat 
ytvattnets näringsförråd sjunker de till botten. Ytvattnet 
tillförs inga nya näringsämnen, och produktionen avstan-
nar därför. I Säbyviken är klorofyllhalten såpass låg att sta-
tusen klassas som god. 

De kustnära fjärdarna i Haninge kommun har lägre klo-
rofyllhalter än utanförliggande vatten. En förklaring kan 
vara de blomningar av cyanobakterier som främst uppstår 
ute till havs. Detta är troligen en bidragande orsak till de 
relativt höga klorofyllhalterna längs hela Södermanlands-
kusten.

Även biovolym ingår i statusbedömningen för indika-
torn växtplankton, men eftersom analyserna är dyra är 
täckningen betydligt sämre än för enkla klorofyllanaly-
ser. Biovolymen är överraskande låg i delar av skärgården. 
Växtplanktondata håller på att utvärderas närmare i samar-
bete med forskningsprojektet WATERS, som genomför en 
översyn av bedömningsgrunderna.

KLOROFYLL & BIOVOLYM
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Y Data från 2012 visade förhållandevis 
höga klorofyllhalter i norr. Under senare 
år har blomningar av cyanobakterier blivit 
vanligare i södra Bottenhavet vilket kan 
ha påverkat. Det syns dock ingen ökande 
trend. I söder däremot finns en tendens 
till ökande nivåer, vilket möjligen beror 
på ökad förekomst av cyanobakterier. 
Närmare analys av förbundets växtplank-
tondata kommer framöver förhoppnings-
vis kunna visa om så är fallet. Även om 
variationerna är stora kan man också i 
Stockholms innerskärgård urskilja en 
ökande trend i klorofyll. 

Ekologisk status  
Klorofyll 2008 – 2012

Klorofyll 2001 – 2012 (µg/l)

STATUSBEDÖMNING OCH TRENDER

Mätvärden
Klorofyll (µg/l)

2008–2012

Ekologisk status  
Biovolym 2008 – 2012

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig

Ekologisk status
hög
god
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dålig
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KVÄVE

I SVEALANDSKUSTENS YTTRE VATTEN fi nns en kväve-
gradient från norr till söder. Statusen klassas som god ner 
till Arholma. Lövstabukten i norr har en förhöjd halt jäm-
fört med Bottenhavet, men statusen klassas ändå som god. 
Orsaken är påverkan från Tämnarån och Strömarån via 
Karlholmsfjärden, där statusen klassas som otillfredsstäl-
lande. I gradienten från Östhammarsfjärden mot Ålands 
hav avspeglas halten för totalkväve i stort sett i statusklass-
ningen, som går från dålig till god. 

I Stockholms innerskärgård klassas statusen för kväve till 
övervägande del som otillfredsställande. Från den yttre de-
len av innerskärgården är statusen måttlig, men en koncen-
trationsgradient syns, med förhöjda halter i Trälhavet och 
österut längs farleden mot Sandhamn och norrut i Furu-
sundsleden. Statusen klassas också genomgående som mått-
lig i områdena från Baggensfjärden till Kalvfjärden samt i 
Värmdös inre kustvatten, trots att kvävehalten varierar en 
hel del. I områdena från Jungfrufjärden ner mot Mysingen 
däremot är gradienten mycket svag mellan inre och yttre 
områden. 

I Igelstaviken och Hallsfjärden vid Södertälje är statusen 
för totalkväve måttlig, det vill säga bättre än i områdena 
längre ut trots en något högre totalkvävehalt. Det beror 
delvis på den kompensation som görs utifrån salthalt, så 
att hänsyn tas till naturlig kvävetillförsel med tillrinnande 
sötvatten. Samtidigt tillförs betydande mängder kväve med 
Himmerfjärdsverkets utsläpp till inre Himmerfjärden.

Mätvärden
Totalkväve (µg/l)

2008–2012

W Oorganiskt kväve, främst nitrat och am-
monium, är direkt tillgängligt för algtill-
växt. Kartan visar vilka områden som har 
ett tydligt överskott under sommaren. 
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Y Inga tydliga trender kan urskiljas för 
totakväve i något delområde. 

Ekologisk status  
Totalkväve 2008 –2012

Mätvärden oorganiskt kväve 
DIN (µg/l), 2008 – 2012

Totalkväve 2001–2012 (µg/l)

STATUSBEDÖMNING OCH TRENDER

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig
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STATUSEN FÖR TOTALFOSFOR visar en delvis annan bild 
än totalkväve. Visserligen är halterna även här lägst i Bot-
tenhavet och ökar söderut, men gradienten är kraftigare, 
med höga fosforhalter i Södermanlands kustområde, vilket 
ger otillfredsställande till dålig status. Den främsta orsaken 
är tillförsel genom uppvällande bottenvatten. På grund av 
den långvariga syrebristen i djupvattnet har stora mängder 
fosfor frisatts från sedimenten i form av fosfat. Tillförseln 
är så stor att det i många av Södermanlandskustens fjärdar 
regelmässigt fi nns ett tydligt överskott av fosfor i förhål-
lande till kväve. I Himmerfjärden, där det också är hög 
totalfosforhalt, är däremot fosfathalten låg eftersom kväve-
tillskott från avloppsreningsverk och andra källor möjlig-
gör algernas upptag av fosfat. 

Läckage av fosfat från sedimenten bör ha stor betydelse 
för den höga totalfosforhalten i Östhammarsfjärden under 
sommaren. Det mesta av detta fosfat tas dock upp av alger 
i fjärden. Halten av fosfat är visserligen något högre än i 
omgivande vatten, men fortfarande mycket låg i förhål-
lande till totalhalten. 

FOSFOR

W I Södermanlands skärgård tillför uppvällande 
bottenvatten såpass mycket oorganiskt fosfor, 
fosfat, att det blir kvar ett överskott som inte tas upp 
av de kvävebegränsade planktonalgerna. Närmast 
Stockholm driver sötvattentillflödet en utåtgående 
ytström som i sin tur skapar en inåtgående bot-
tenvattenström, vilken kontinuerligt tillför fosfat till 
ytvattnet. Tillgång till både fosfat och oorganiskt 
kväve stimulerar stor produktion av planktonalger i 
innerskärgården.
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Y Inte heller för totalfosfor syns någon 
enhetlig tidstrend i något delområde.

Ekologisk status  
Totalfosfor 2008 –2012

Mätvärden oorganisk fosfor 
DIP (µg/l), 2008 – 2012

Totalfosfor 2001–2012 (µg/l)

STATUSBEDÖMNING OCH TRENDER

Mätvärden
Totalfosfor (µg/l)

2008–2012

Ekologisk status
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god
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otillfredsställande
dålig


