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Syresituationen 
– riktigt bra i ytterskärgården

Förbundets mätningar av syreprofiler är nu inne 
på sitt tredje år. Sammanfattningsvis är syresitua-
tion fortsatt bra eller bättre i ytter- och mellan-
skärgård. Men något sämre i vissa inre fjärdar.

P Redan förra året hade många områden i ytterskärgården 
en bättre syresituation än det första året med mätningar. 
Det tillståndet höll i sig även under 2012. För andra om-
råden i ytterskärgården kom förbättringarna först under 
2012. Kanholmsfjärden har haft den största arealen med 
syrebrist under tidigare år, men var i somras helt syrsatt. 
En liknande utveckling sågs även i Nämdöfjärden och i 
Möja söderfjärd, men då från ett bättre utgångsläge. I Kan-
holmsfjärden har försök med artifi ciell syrsättning genom 

omblandning av djupvattnet pågått under 2012. Förbätt-
ringarna i omkringliggande fjärdar tyder dock på att den 
nuvarande goda situationen främst har naturliga orsaker, 
såsom vattenutbyte och cirkulation.

Försämringar i några fjärdar
De tydligaste syreförsämringarna år 2012 jämfört med de 
första mätningarna har skett i Kaggfjärden, som ligger på 
gränsen mellan Botkyrka och Nynäshamns kommuner, i 
Grisslingen och Tranaröfjärden i Värmdö kommun, samt 
i Stora Värtan. Grisslingen var det område som hade störst 
andel yta med riktigt låga syrehalter. Även i Ortalaviken i 
Norrtälje kommun var syresituationen klart sämre än de 
två föregående åren.

✒ Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet
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SYREBRIST I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

W I kartan har den största 
utbredningen av syrebrist som 
noterats under mätningarna i 
juli-augusti markerats. Orange 
indikerar syrebrist < 2,1 ml/l 
och rött är helt syrefria bottnar. 
Kanholmsfjärden och Grisslin-
gen är de områden där de 
största förändringarna skett.  
Förra årets kartbilder visas 
därför som en jämförelse.
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W I den isolerade Björnöfjärden 
är det dåligt med syre ända upp 
till temperatursprångskiktet på 
ungefär 4 meters djup. Det syns 
inte i kartan här bredvid, eftersom 
en hypsografisk djupfördelning 
saknas i havsområdesregistret, 
men det är stora arealer som är 
syrefria. Data från augusti 2012.

W Kanholmsfjärden har stått för den största arealen med 
syrebrist under tidigare år, men var i somras helt syrsatt. 
Förbättringen har främst skett från 80 meters djup och ner till 
maxdjupet 102 meter. Data är från station S86.

I de djupaste delarna av ytterskärgårdens fjärdar finns en 
haloklin, ett salthaltssprångskikt, på ungefär samma djup 
som i öppna Östersjön. Mellan 2010 och 2011 sjönk salthalten 
i bottenvattnet under haloklinen i flera av de yttre områdena. 
Orsaken är troligen en omblandning med ytligare vattenlager 
under vintern, vilket också ökat syrehalten. 
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SYRESITUATIONEN I SVEALANDS KUSTVATTEN
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Det är oklart hur mycket utbredningen av syrebrist 
brukar variera i dessa och många andra fjärdar. Det kan 
vara så att stagnationsperioder då syresituationen gradvis 
blir sämre är vanliga, och att detta varvas med tillfälliga 
vattenutbyten som hastigt förbättrar syresituationen. Utan 
tillgång till längre tidsserier är det svårt att bedöma varak-
tigheten av syretillståndet. Skillnaderna mellan år kan vara 
tecken på långsiktiga förändringar, men kan också bero på 
inomårsvariation i vattenutbyten. 

Svår syrebrist i isolerade vikar 
I många isolerade vikar, som Björnöfjärden, Vårgärdssjön 
och Säbyviken, är det dåligt med syre ända upp till tempe-
ratursprångskiktet. Samtidigt är klorofyllhalten i ytan låg 
och siktdjupet förhållandevis stort. Orsaken är en kraftig 
och förhållandevis grund skiktning, ett begränsat vattenut-
byte med angränsande fjärdar, små arealer av grunda bott-
nar och måttlig avrinning från land vilket ger begränsad 
näringstillförsel till ytskiktet under sommaren. Det gör att 

produktionen avstannar under sommaren och att siktdju-
pet ökar.

I dessa och en del ytterligare områden med grund skikt-
ning och dåliga syreförhållanden ända upp till skiktnings-
djupet, som Edsviken och Brunnsviken, kan utbredningen 
av syrebrist inte bli särskilt mycket större än den nu är 
eftersom den styrs av skiktningsdjupet. Vindpåverkan gör 
att skiktningsdjupet vanligen ökar något mellan juli och 
augusti och utbredningen av syrebrist minskar. Däremot 
minskar ofta syrekoncentrationen ytterligare i vattnet un-
der skiktningen vilket gör att arealen med helt syrefria för-
hållanden och svavelvätebildning kan öka under somma-
ren. I vissa fall blir hela vattenvolymen under skiktningen 
syrefri.

W En områdesvis genomgång av 
syresituationen, som också jämför 
årets resultat med de två föregående 
åren. Den vänstra figuren anger 
för varje område hur stor andel av 
bottenytan som är drabbad av svår 
syrebrist (mindre än 2,1 ml syre/l). I 
den högra figuren visas hur stor yta 
i kvadratkilometer som är drabbad 
av svår syrebrist. Data saknas från 
Kagg fjärden 2011 och Kränkfjärden 
2010.

De tydligaste syreförsämring-
arna har skett i Kaggfjärden. Tyvärr 
saknas djupprofil för 2011, men 
året dessförinnan var situationen 
god. Stora Värtan, Grisslingen, 
Tranaröfjärden och Ortalaviken är 
andra områden där värdena försäm-
rats kraftigt.

Förbättringar har skett i Kan-
holmsfjärden, Ällmorafjärden och 
Kallskärsfjärden.


