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bottniska viken

Totalt sett tyder resultat från växtplank-
tonanalyser och klorofyllanalyser på god 
och till och med hög status i hela Bottniska 
viken. Övergödning förekommer lokalt i 
några kustvattenförekomster, men inte i de 
öppna havsbassängerna. 

I kustområdet Örefjärden, som ligger 
i norra Bottenhavet, visar bedömnings-
grunderna för klorofyll och biovolym 
hög status de senaste åren när man ser på 
treåriga löpande medelvärden. Värdena är 
stabila, den ökande tendensen som antyd-
des i fjolårets Havet-rapport verkar mindre 
övertygande i år. Även Bottenhavets utsjö-
områden visar på god status om bedöm-
ningsgrunderna för kust tillämpas.

I Bottenvikens utsjöområden visar 
biovolymen hög status om man använder 
kustens bedömningsgrunder, och inga 
tydliga trender. Klorofyllvärdena har däre-
mot ökat de senaste tio åren, dock inte 
signifikant. Statusen motsvarar numera 
bara måttlig. En förklaring kan vara att 
bedömningsperioden juni till augusti inte 
passar i Bottenviken. Perioden valdes för 
att undvika vårblomningen, men de senas-
te två åren har blomningen i norr sträckt 
sig in i juni och orsakat ett högre medel-
värde.

Egentliga östersjön

Resultaten från miljöövervakningens 
stationer med högfrekvent provtagning i 
nordvästra delen av Egentliga Östersjön 
visar att vattenkvaliteten pendlar på grän-
sen mellan god och måttlig i kustområdet 
vid Askö. Värdena från Landsortsdjupet i 
utsjön sammanfaller med dem.

Den totala biovolymen i utsjön visar 
en signifikant nedgång, vilket framförallt 
beror på att förekomsten av den marina 
dinoflagellaten Dinophysis norvegica har 
minskat. Denna art minskar även i kustom-
rådet, men där utan att nämnvärt påverka 
biovolymen hos gruppen dinoflagella-
ter. Inte heller den totala biovolymen har 
förändrats i kustområdet, trots att cyano-
bakterierna, särskilt släktet Aphanizome-
non och Anabaena, har ökat signifikant på 
bekostnad av andra alggrupper. 

Viktiga omstruktureringar i växtplank-
tonsamhället kan således ske på grupp- 
eller artnivå, utan att det syns omedelbart 
i totalvärdena. Det är därför viktigt att 
utveckla bedömningsgrunder även för 
arter och grupper i framtiden.

västerhavet

Sammansättningen av växtplankton i 
Västerhavet skiljer sig markant från Öster-
sjön. Kiselalger utgör en stor andel, medan 
stora, kvävefixerande cyanobakterier 
normalt saknas helt. Kiselalger innehål-
ler vakuoler som är tomma på innehåll. 
Detta gör att biovolymen av växtplankton 
i Västerhavet är flera gånger högre än i 
Östersjön. 

Vid kuststationen Släggö vid Gullmars-
fjordens mynning i Skagerrak resulterade 
en kortvarig algblomning år 2006 i att ett 
mycket högt värde noterades för biovolym. 
Just för att undvika effekter från sådana 
enstaka kortvariga blomningar görs status-
bedömningen alltid från treåriga medel-
värden. Då visar växtplankton god eller 
måttlig status i området.

Kattegatts utsjöstation Anholt E visar 
god status om bedömningsgrunderna för 
kust tillämpas. Mätningar inom Hallands 
kustkontroll visar att status i Kattegatts 
kustområden pendlar mellan hög och 
måttlig i Laholmsbukten, utanför Varberg 
och vid Nidingen. I Kungsbackafjorden 
råder en hög eller god status. 

n Klorofyllkoncentration och biovolym från 0–10 m djup (0–20 m för egentliga Östersjön) presenteras som integrerade medelvärden för perioden 
juni-augusti. För de olika kustområdena finns bedömningsgrunder framtagna enligt vattendirektivet, men för öppet hav finns ännu inga. här antyds 
kustområdenas klassgränser även för utsjöstationer för att ge en fingervisning om miljöstatus. Den formella bedömningen görs från treåriga medel-
värden för att undvika effekter från enstaka kortvariga blomningar.

Bedömningsgrunder under utveckling
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BOTTNISKA VIKEN
Bottenhavet

kust B3, Örefj.
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