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Tillståndet i kustvattnet 
– resultat från förbundets mätprogram 

I Stockholms innerskärgård var det under 2015 
ovanligt låga närings- och klorofyllnivåer och 
ett förhållandevis bra siktdjup. I delar av mel-
lanskärgården var det istället ännu ett år med 
höga klorofyllhalter, det vill säga mycket plank-
tonalger, särskilt i augusti. Möjligen finns ett 
samband med det syrefattiga, fosforrika djup-
vatten som strömmade in i skärgården 2013 och 
som nu i blandats om i hela vattenmassan.

P Möja Söderfjärd är åter syrerik. Det salta men syre-
fattiga bottenvatten som strömmade in 2013 och som låg 
kvar även under 2014, är nu borta. Detta inströmmande 
bottenvatten påverkade syresituationen även i Kanholms-
fjärden och vidare söderut i Nämdö- och Jungfrufjärden. 
Även Kanholmsfjärden har nu bra syreförhållanden i hu-
vuddelen av djupvattnet, men det syrefattiga vattnet ligger 
kvar i det allra djupaste skiktet, mellan 90 och 100 meters 
djup. I Jungfrufjärden förbättrades situationen redan 2014, 
samtidigt som infl ödet av salt syrefattigt bottenvatten såg 
ut att fortsätta. Ytterligare förbättring kan nu ses i 2015 års 
mätningar.  

Omblandning under vinternn  
En förklaring till förbättringarna i alla fjärdarna är med 
stor sannolikhet att infl ödet av syrefattigt vatten har mins-
kat eller upphört, samtidigt som bottenvattnet tillförts syre 
genom blandning med syrerikt ytvatten under vintern, då 
skiktningarna i vattenmassan är som svagast. Ett tecken på 
detta är den kraftiga minskningen av salthalten i botten-
vattnet. I vissa områden har det dock varit ovanligt dåliga 
syreförhållanden. Det gäller till exempel några av de grun-
dare fjärdarna i Stockholms norra skärgård, som Gälnan 
och Svartlögafjärden. 

Syre och fosfor hänger ihop  
Syrefattigt vatten som strömmar in i skärgården är rikt 
på näringsämnet fosfor i form av fosfat, som är direkt till-
gänglig för alger när den blandas upp i ytvattnet. Vid syre-
brist frisätts dessutom fosfat från sedimenten. Ytterligare 
fosfat bör därför ha frisatts från de bottensediment som 
fi ck försämrade syreförhållanden när bottenvattnet ström-
made in 2013.  

Nyligen har direkta mätningar av fosfatfrisättningen 
från djupa bottnar gjorts i Kanholmsfjärden, vilket redo-

✒ Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet
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FIGURTEXT: Här visas djupprofiler av salt- och syrehalt i Möja Söderfjärd i juli de 
senaste sex åren. Man ser tydligt det salthaltssprångskikt som ligger mellan 40 
och 60 meters djup, särskilt tydligt utvecklat under 2014, då salt men syrefattigt 
bottenvatten strömmat in under 2013. Redan 2015 har skiktningen försvagats 
betydligt, då vattnet blandats om under vintern. Salthalten i bottenvattnet 
minskade mellan dessa två år från nästan 9‰ till knappt 7, samtidigt som 
syrehalterna ökade från 1 ml/l till nästan 6. 

Salt- och syrehalt i Möja Söderfjärd

Maria: Siktdjupsfiguren här ska troligen inte vara med i år...

Y Här visas djupprofiler av salt- och syrehalt i Möja Söderfjärd i juli de senaste sex åren. Man ser tydligt det salthaltssprångskikt som 
ligger mellan 40 och 60 meters djup. Språngskiktet var särskilt tydligt utvecklat under 2014, då salt men syrefattigt bottenvatten ström-
mat in under 2013. Redan 2015 har skiktningen försvagats betydligt, då vattnet delvis blandats om under vintern. Salthalten i botten-
vattnet minskade mellan dessa två år från nästan 9‰ till knappt 7, samtidigt som syrehalterna ökade från 1 ml/l till nästan 6.  

SALT OCH SYRE I MÖJA SÖDERFJÄRD
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W Här visas de uppmätta halterna av to-
talfosfor och totalkväve från augusti 2015. 
Halterna är tydligt förhöjda jämfört med 
både andra augustimätningar och jämfört 
med de sexårsmedelvärden som används 
för statusklassningen och som visas på 
sidan 8 och 9. X

Koncentrationskarta 
för fosfor

Augusti 2015

Koncentrationskarta 
för kväve

Augusti 2015

visats i en vetenskaplig artikel där Miljöanalysfunktionen 
deltagit. Mätningarna visar att fosfat alltid läcker från dessa 
djupa bottnar men att läckaget fördubblades när syresitu-
ationen försämrades under 2013. Studien visar också att 
vattnet i varierande utsträckning blandas om under vin-
tern. Under de två senaste vintrarna har troligen mycket 
fosfat från bottnarna blandats in i vattenmassan. Detta bör 
ha bidragit till de höga totalfosforhalterna i ytvattnet även 
under de följande somrarna.  

Även kväve och fosfor följs åt 
Halterna av totalfosfor och totalkväve följs i regel åt, så att 
det ofta är förhöjda nivåer samtidigt. En orsak är att plank-
ton alltid innehåller både kväve och fosfor, eftersom det är 
nödvändiga näringsämnen. När cyanobakterier stimuleras 
av stor fosfortillgång tillför de dessutom kväve genom sin 
förmåga att utnyttja kvävgas som kvävekälla.  

Detta kan mycket väl ha bidragit till de förhöjda kväveni-
våerna i ytvattnet i mellanskärgården under 2015 i samma 
områden som de med förhöjda fosforhalter. Även om också 
en del kväve blandas upp i ytvattnet vid vinterombland-

ningen visar mätningarna från den högfrekventa nationella 
övervakningen att vårblomningen normalt sänker kväveni-
våerna. Ökningar av kvävehalterna på sommaren orsakas 
därför av kvävefi xering, av kväveläckage från sedimenten 
under sommaren samt, i vissa områden, av punktkällor 
som reningsverksutsläpp eller större kväverika vattendrag.

Fördjupad bild
Även i årets rapport presenteras kartor som visar de fak-
tiska koncentrationer som använts för statusbedömning. 
Dessa kartor ger en betydligt mer fördjupad bild än den 
relativt enhetliga karta som ges av statusbedömningens 
klasser. Skillnader mellan områden kan här urskiljas för 
fl era olika variabler, vilket ger en bättre förståelse för hur 
det faktiskt ser ut och fungerar i våra vatten. 

Förbundets provtagningar görs två gånger 
per år vid 181 stationer längs Svealands kust. 
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LÄS MER:
Studien från Kanholmsfjärden: 

Nils Ekeroth, Mikhail Kononets, Jakob Walve, Sven Blomqvist, Per O.J. 
Hall. 2016. Effects of oxygen on recycling of biogenic elements from sediments of 
a stratifi ed coastal Baltic Sea basin. Journal of Marine Systems 154: 206-219. 
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DEN SENASTE OFFICIELLA KLASSNINGEN av kustvatt-
nens ekologiska status genomfördes under 2013, omfattar 
perioden 2007-2012 och är den senaste offi ciella bedöm-
ningen av övergripande ekologisk status. Sådana klassning-
ar ska enligt vattendirektivet genomföras vart sjätte år, och 
detta är den andra hittills.  

Enligt vattendirektivet ska alla vatten ha en status som 
är minst god, det vill säga grön eller blå färg. I annat fall 
skall ett åtgärdsprogram upprättas. Klassning för de vari-
abler som mäts av förbundet gjordes av förbundets miljö-
analysfunktion på uppdrag av länsstyrelserna. Därefter har 
länsstyrelserna vägt samman förbundets klassningar med 
andra biologiska kvalitetsfaktorer, främst bottenfauna och 
makrofyter, vilket fi nns för en del av vattenförekomsterna.  

För många av Svealands vattenförekomster har kloro-
fyllhalten blivit avgörande för statusbedömningen, efter-
som andra data saknas. I vissa fall har även bottenfauna och 
biovolym för växtplankton påverkat statusen. Detta gäller 
till exempel för Kanholmsfjärden, där den låga biovolymen 
växtplankton gjort att den klassats till god status. 

Kartor och detaljerade underlag för statusklassningen 
fi nns tillgänglig genom VISS, Vatteninformationssystem 
Sverige,  www.viss.lansstyrelsen.se. 

EKOLOGISK STATUS, 2007–2012

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig

SALTHALTEN ger information om vattnets ursprung, det 
vill säga om det innehåller mycket sötvatten eller kommer 
från öppet hav. Den informationen används vid indelning 
i stora typområden. Salthalten används också för att kor-
rigera referensvärden inför statusklassning av näringsäm-
nen, eftersom det vanligtvis är högre nivåer i tillrinnande 
sötvatten.  

Förbundets mätningar visar på en kontinuerlig saltgra-
dient i ytvattnet, med ökande salthalt från södra Botten-
havet, där salthalten är under 5 promille, via Stockholms 
ytterskärgård ner till Södermanlands kust, där salthalten är 
omkring 6 promille. 

Det fi nns också en gradient från kust till hav. Den mest 
betydande utsötningen orsakar Mälarens stora utfl öde ge-
nom Stockholm och Södertälje, samt fl ödet från fl era stora 
vattendrag till de grunda fjärdarna vid Nyköping. 

Läs mer och se karta över salthalten i Svealand på: 
www.svealandskusten.se/?d=3344

SALTHALT  
Trender för större områden
På de följande sidorna finns diagram som visar förändrin-
gar över tid. Kartan nedan visar vilka kustvattenförekomster 
som grupperats för dessa diagram. Färgerna på kartan 
motsvarar färgerna på linjerna i diagrammen på de följande 
sidorna. Diagrammen visar utvecklingen för större områden 
och har gjorts genom att den relativa förändringen i varje 
vattenförekomst vägts ihop till ett medelvärde för det större 
området. Detta gör att enstaka saknade eller avvikande 
värden i områden inte får så stor inverkan på resultatet. Re-
sultaten visas som årsvisa medelvärden för juli och augusti. 
Detaljerade data redovisas i tabeller i slutet av rapporten.

typområde 16 och 17

typområde 15

typområde 12s

typområde 24

typområde 12n

typområde 14

FAKTA
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SIKTDJUP

SIKTDJUPET påverkas inte bara av övergödningssituatio-
nen utan också av 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, med större tillväxt av 
växtplankton som följd. Tillrinnande vattendrag kan också 
påverka siktdjupet genom tillförsel av grumlande partiklar 
eller genom att sötvattnet är brunfärgat av humusämnen.  

De sämsta siktdjupen, drygt en meter, återfi nns i fjär-
darna vid Östhammar och Nyköping, som förutom att de är 
grunda påverkas av näringstillförsel från land. Åtminstone 
delvis kompenserar bedömningsgrunden för detta genom 
olika referensvärden i olika typområden eller genom en 
korrektion av referensvärdet i förhållande till salthalten.  

Statusklassningen som genomsnitt för de senaste sex 
åren resulterar i god status i några fjärdar; Öregrunds-
grepen, Säbyviken i Österåkers kommun, Björnöfjärden i 
Värmdö kommun och Skagsfjärden i mellanskärgården. 

Mätvärden
Siktdjup (m)

2010–2015

Siktdjup
Juli 2015

Siktdjup
Augusti 2015

Ekologisk status
Siktdjup

2010–2015

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig

I juli 2015 var siktdjupet något sämre än genomsnittet i delar av 
Stockholms mellanskärgård där det var förhöjda klorofyllhalter, 
till exempel öster om Ljusterö och ner mot Kanholmsfjärden, 
samt i Baggenfjärden och Erstaviken. I ytterskärgården var sikt-
djupet i juli ovanligt stort, till exempel 7,6 m i Kobbfjärden. Det var 
också bra siktdjup i några områden i Södermanlands kustvatten. 
Det största på 8,4 m uppmättes i Sillöfjärden längst i söder. Z

I augusti 2015 var det betydligt sämre siktdjup än normalt i flera 
områden, särskilt i Stockholms södra skärgård, vilket samman-
faller med de höga klorofyllnivåerna. Andra delar utmärkte sig 
samtidigt genom att ha ovanligt klart vatten, till exempel den 
stora och djupa Östra Saxarfjärden (6,2 m). I Stockholms inner-
skärgård var siktdjupet också bättre än genomsnittet för de 
senaste åren. Z
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KLOROFYLLHALTEN används som ett mått på mängden 
växtplankton i vattnet. De lägsta klorofyllhalterna före-
kommer normalt i Bottenhavets och Ålands havs yttre 
kustvatten. De klart högsta halterna i Svealands kustvatten 
förekommer i de grunda fjärdarna vid Östhammar och Ny-
köping. Därefter följer Karlholmsfjärden och Stockholms 
innerskärgård. 

ALGBLOMMNING I MELLANSKÄRGÅRDEN
I Stockholms innerskärgård var klorofyllhalterna ovanligt 
låga 2015, lika låga som 2006 efter ett antal år med nästan 
dubbelt så höga nivåer. Däremot var det algblomning både 
till havs och i mellanskärgården vilket gav ovanligt höga 
klorofyllhalter. 

I förra årets rapport handlade en artikel om den stora alg-
blomningen sommaren 2014, det vill säga massförekomst 
och ytansamling av cyanobakterier till havs som påverkade 
den svenska kusten när de drev in med ostliga vindar. Även 
2015 bildades en blomning av cyanobakterier ute till havs, 
men blomningen blev inte lika utbredd och påverkade inte 
svenska kusten lika mycket som året innan. Båda åren före-
kom också en blomning i delar av mellanskärgården, som 
inte tycks direkt orsakad av blomningarna till havs. Det är 
dock oklart vilka arter av cyanobakterier som dominerade. 
Vanligen är det dock den ogiftiga arten Aphanizomenon som 
tillväxer kustnära.  

En förklaring till de ovanligt stora algmängderna i mel-
lanskärgården kan vara den uppblandning av bottenvatten 
som har skett i detta område under vintern. Detta botten-
vatten bör ha varit ovanligt fosforrikt på grund av infl ödet 
av syrefattigt vatten i dessa fjärdar 2013, se det inledande 
avsnittet på sidan 2. Utbyte med fosforrikt ytvatten i yt-
terskärgården kan också ha bidragit till de höga halterna 
fosfor i ytvattnet. 

KLOROFYLL & BIOVOLYM
Mätvärden

Klorofyll (µg/l)
2010–2015

Medianvärden per havs-
område från förbundets 
mätningar. Färgskalan är 
styrd av medianvärdets 
mätosäkerhet. Det betyder 
att om färgerna skiljer 
sig finns det en analytiskt 
och statistiskt säkerställd 
skillnad. 

 ANALYS AV BIOVOLYM KOMPLETTERAR 
Även variabeln biovolym ingår i statusbedömningen för in-
dikatorn växtplankton, men eftersom analyserna är dyra är 
täckningen betydligt sämre än för enkla klorofyllanalyser. 
Den totala biovolymen växtplankton bestäms genom mik-
roskopanalys. De förekommande sorterna bestäms till art, 
storlek och antal så att den totala biomassan (mätt som bio-
volym) per liter vatten kan beräknas. Den totala växtplank-
tonbiovolymen är överraskande låg i delar av skärgården. Att 
biovolym och klorofyll delvis ger olika resultat kan bero på 
fl era faktorer. De allra minsta sorterna växtplankton, som 
iblan d är vanliga, kan inte räknas vid normal mikroskope-
ring. Dessutom är klorofyllhalten i cellerna beroende av 
både art och miljöfaktorer, som ljustillgång. Mätningarna 
av klorofyll och biovolym kompletterar dock varandra. Den 
stora fördelen med biovolymsbestämningarna är att man får 
information om vilka arter som förekommer och hur stor del 
av biomassan de utgör. Av särskilt intresse är arter som kan 
vara giftiga. Förekomsten av kvävefi xerande cyanobakterier 
är också intressant ur åtgärdsperspektiv, då dessa gynnas av 
om fosfortillgången är stor i förhållande till kväve. Algblomning i mellanskärgården under 2015.
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Y Variabeln biovolym visar generellt 
något bättre tillstånd än klorofyll i de 
fjärdar där båda variablerna mäts.

Ekologisk status  
Biovolym 

2010–2015

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig
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FIGURTEXT: Här visas djupprofiler av salt- och syrehalt i Möja Söderfjärd i juli de 
senaste sex åren. Man ser tydligt det salthaltssprångskikt som ligger mellan 40 
och 60 meters djup, särskilt tydligt utvecklat under 2014, då salt men syrefattigt 
bottenvatten strömmat in under 2013. Redan 2015 har skiktningen försvagats 
betydligt, då vattnet blandats om under vintern. Salthalten i bottenvattnet 
minskade mellan dessa två år från nästan 9‰ till knappt 7, samtidigt som 
syrehalterna ökade från 1 ml/l till nästan 6. 

Salt- och syrehalt i Möja Söderfjärd

Maria: Siktdjupsfiguren här ska troligen inte vara med i år...

Mätvärden
Klorofyll (µg/l)

Juli 2015

Ekologisk status
Klorofyll

2010–2015

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig

Y I augusti var klorofyllhalterna kraftigt förhöjda i södra skärgården, från Nämdöfjärden och 
in mot Erstaviken (dock ej Baggensfjärden) samt söderut till Mysingen och Horsfjärden. De 
höga nivåerna bekräftas av satellitbilder som visar området dagarna strax efter provtagnin-
gen. 

Y En ovanligt låg nivå av klorofyll 
observerades under 2015 i Stockholms 
innerskärgård (typområde 24). På sidan 
4 finns en karta som visar var de olika 
typområdena ligger. Ovanligt höga nivåer 
observerades däremot i delar av Stock-
holms södra skärgård, här illustrerade 
med trender från två åtgärdsområden; 
Stockholms södra mellersta kustvatten, 
där det finns fem vattenförekomster med 
mätningar, och Östra Södertörn/Hors-
fjärden där mätningar sker i sex av de 
ingående vattenförekomsterna.   

Mätvärden
Klorofyll (µg/l)

Aug 2015

Y Statusklassningen resulterar i god 
status i några fjärdar på utsidan av 
Värmdö och i Björnöfjärden och hög 
status för Säbyviken i Österåker. 

Y  I juli 2015 var klorofyllnivåerna 
förhöjda i flera områden, bland annat i 
Möja Söderfjärd och i Kanholmsfjärden 
men också längre norrut, bland annat i 
Gälnan öster om Ljusterö. 
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Utveckling i typområdena:

Maria: Det ska vara två 
diagram för klorofyll i år, 
typ bredvid varandra 
(eller under)

Maria: De två översta diagrammen ska vara med på första uppslaget. 
Övriga trenddiagram där de bruka vara...
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FIGURTEXT: Här visas djupprofiler av salt- och syrehalt i Möja Söderfjärd i juli de 
senaste sex åren. Man ser tydligt det salthaltssprångskikt som ligger mellan 40 
och 60 meters djup, särskilt tydligt utvecklat under 2014, då salt men syrefattigt 
bottenvatten strömmat in under 2013. Redan 2015 har skiktningen försvagats 
betydligt, då vattnet blandats om under vintern. Salthalten i bottenvattnet 
minskade mellan dessa två år från nästan 9‰ till knappt 7, samtidigt som 
syrehalterna ökade från 1 ml/l till nästan 6. 

Salt- och syrehalt i Möja Söderfjärd

Maria: Siktdjupsfiguren här ska troligen inte vara med i år...
STATUSBEDÖMNING OCH TRENDER

Fo
to

: S
at

te
ll

it
bi

ld
 B

al
ti

c 
Se

a_
20

15
22

5



8 SVEALANDSKUSTEN 2016 • Svealands kustvattenvårdsförbund

FOSFOR

Y Trots höjda halter i mellan- och ytter-
skärgården (typområde 12n och 15) är tren-
den positiv för innerskärgården (typområde 
24). De senaste tio åren finns en trend med 
sjunkande fosforhalter i detta område.  

Ekologisk status  
Totalfosfor 2010–2015

Mätvärden oorganisk fosfor 
DIP (µg/l), 2010 – 2015

Totalfosfor 2001–2015 (µg/l)

Mätvärden
Totalfosfor (µg/l)

2010  –2015

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig

W Längs Södermanlandskusten får många fjärdar otill-
fredsställande eller till och med dålig status för fosfor. 
Detta är huvudsakligen en effekt av höga halter fosfor i 
Östersjön generellt. Den stora fosfortillgången resulterar 
också i förhöjda halter av fosfat vilket visar att algernas 
tillväxt begränsas av kväve. 

PÅ SOMMAREN är ofta mycket av de direkt växttillgängliga 
formerna av fosfor i ytvattnet, främst fosfat, uppbundet i 
just växter, främst planktonalger. När man mäter totalfos-
forhalten får man med alla former av fosfor och mätningar-
na visar på den övergripande tillgången på fosfor i ytskiktet.  

För totalfosfor fi nns en gradient i det yttre kustvatt-
net med ökande halter från norr till söder, med de högsta 
fosforhalterna i Södermanlands kustområde. Den främsta 
orsaken är tillförsel genom uppvällande bottenvatten från 
utsjön. På grund av den långvariga syrebristen i djupvattnet 
i Östersjön har stora mängder fosfor frisatts från sedimen-
ten i form av fosfat. Tillförseln är så stor att det i många 
av Södermanlandskustens fjärdar regelmässigt fi nns ett be-
tydande överskott av fosfor i förhållande till kväve. Detta 
visar sig i de förhållandevis höga halterna av fosfat, som inte 
tas upp av växtplankton eftersom kvävetillgången begränsar 
deras tillväxt.  

Även mätningarna 2015 var typiska för detta längs 
Sörmlandskusten, med höga fosforhalter. Ovanligt höga 
totalfosforhalter uppmättes i delar av Stockholms norra 
och i hela den södra skärgården, från Nämdöfjärden till 
Mysingen. Halterna var förhöjda i både juli och augusti, 
men särskilt i augusti, då de var i nivå med de som obser-
veras längs Södermanlandskusten. Se fi gurer på sidan 3. 
En förklaring kan vara uppblandningen av det syrefattiga 
men fosforrika bottenvatten som fl ödade in till dessa fjär-
dar under 2013. En annan förklaring kan vara att fosforrikt 
ytvatten från ytter skärgården har kommit in.  
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Maria: Det ska vara två 
diagram för klorofyll i år, 
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Maria: De två översta diagrammen ska vara med på första uppslaget. 
Övriga trenddiagram där de bruka vara...
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FIGURTEXT: Här visas djupprofiler av salt- och syrehalt i Möja Söderfjärd i juli de 
senaste sex åren. Man ser tydligt det salthaltssprångskikt som ligger mellan 40 
och 60 meters djup, särskilt tydligt utvecklat under 2014, då salt men syrefattigt 
bottenvatten strömmat in under 2013. Redan 2015 har skiktningen försvagats 
betydligt, då vattnet blandats om under vintern. Salthalten i bottenvattnet 
minskade mellan dessa två år från nästan 9‰ till knappt 7, samtidigt som 
syrehalterna ökade från 1 ml/l till nästan 6. 

Salt- och syrehalt i Möja Söderfjärd

Maria: Siktdjupsfiguren här ska troligen inte vara med i år...

STATUSBEDÖMNING OCH TRENDER

Medianvärden per havs-
område från förbundets 
mätningar. Färgskalan är 
styrd av medianvärdets 
mätosäkerhet. Det betyder 
att om färgerna skiljer 
sig finns det en analytiskt 
och statistiskt säkerställd 
skillnad. 
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KVÄVE

EN TYDLIG KVÄVEGRADIENT fi nns i Svealandskustens ytt-
re vatten, med lägst halter i norr och ökande halter söderut. 
I skärgårdarna är halterna vanligtvis höga i de innersta om-
rådena och minskar ju längre ut från kusten man kommer. 
Statusklassningen tar viss hänsyn till dessa skillnader, som 
delvis är naturliga. Detta görs genom att man utifrån salt-
halten kompenserar för det uppskattade naturliga tillskottet 
som kommer med tillrinnande sötvatten. 

I den innersta delen av Stockholms skärgård, vid Mä-
larens utlopp i Saltsjön, är ofta halterna av de direkt växt-
tillgängliga oorganiska näringsformerna förhöjda för både 
fosfor och kväve. För fosfor är det fosfat och för kväve 
främst nitrat, och ibland ammonium. Förhöjningen beror 
på den höga vattenomsättningen, som gör att tillväxten av 
växtplankton, just på denna plats, inte riktigt hinner med 
att förbruka de tillgängliga näringsämnena som hela tiden 
tillförs med den uppvällande bottenvattenströmmen som 
kompenserar mälarutfl ödet, men som också påverkas av ut-
släppen från reningsverken.  

När växtplanktonen förs vidare med ytvattenströmmen 
förbrukas dock fosfatet snabbt genom deras näringsupptag. 
Överskottet av kväve förbrukas successivt när vattnet rör 
sig utåt i skärgården och successivt blandas med det förhål-
landevis fosforrika Östersjövattnet. Efter införandet av kvä-
verening har gränsen för där det lättillgängliga oorganiska 
kvävet tar slut fl yttats inåt i skärgården, och från Trälhavet 
och utåt är kvävenivåerna oftast låga på sommaren. De två 
senaste åren har det också varit relativt låga totalkvävehal-
ter i innerskärgården.  

Mätvärden
Totalkväve (µg/l)

2010–2015

W I Stockholms ytterskärgård är kvävehalterna numera så-
pass låga att statusen ligger nära gränsen mellan god och 
måttlig status. Klassningen varierar därför mellan gult och 
grönt på ett lite oförutsägbart sätt. 

Y Jämfört med de senaste åren var 
kvävekoncentrationen i innerskärgården 
2015 förhållandevis låg. Både i den norra 
och den södra skärgården var det istället 
relativt höga nivåer 2015. 

På sidan 4 finns en karta som visar var de 
olika typområdena ligger.

Ekologisk status  
Totalkväve 2010–2015

Mätvärden oorganiskt kväve 
DIN (µg/l), 2010–2015

Totalkväve 2001–2015 (µg/l)

STATUSBEDÖMNING OCH TRENDER

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig
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FIGURTEXT: Här visas djupprofiler av salt- och syrehalt i Möja Söderfjärd i juli de 
senaste sex åren. Man ser tydligt det salthaltssprångskikt som ligger mellan 40 
och 60 meters djup, särskilt tydligt utvecklat under 2014, då salt men syrefattigt 
bottenvatten strömmat in under 2013. Redan 2015 har skiktningen försvagats 
betydligt, då vattnet blandats om under vintern. Salthalten i bottenvattnet 
minskade mellan dessa två år från nästan 9‰ till knappt 7, samtidigt som 
syrehalterna ökade från 1 ml/l till nästan 6. 

Salt- och syrehalt i Möja Söderfjärd

Maria: Siktdjupsfiguren här ska troligen inte vara med i år...




