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Tillståndet i kustvattnet 
– resultat från förbundets mätprogram 

Efter ett par somrar med kyligt väder kom juli 
2018 med rekordvärme. I de djupaste fjärdarna 
var det även rekordsalt och syrefattigt, något 
som dock inte hade koppling till värmen utan till 
inflödande djupvatten från Östersjön. Fosforhal-
terna var fortsatt höga i Stockholms och Sörm-
lands mellersta och yttre delar. Ovanligt stora 
algmängder, mätt som klorofyll, förekom i juli i 
ett stråk från Stockholms norra skärgård ner till 
och längs hela Sörmlandskusten. Detta påver-
kade även siktdjupet och kvävehalterna i vattnet. 

Under ett antal år har våra mätningar uppmärksam-
mat hur inströmmande djupvatten från Östersjön 
påverkar de djupaste stora fjärdarna i skärgården. 

Djupvattnet i Östersjön är mycket salt och har låg syrehalt 
vilket ger effekter för bottenlevande djur och växter. 

I Möja Söderfjärd och Kanholmsfjärden, som båda är 
över 100 meter djupa, strömmade det in extra mycket sy-
refattigt och salt djupvatten under sommaren 2018. I Möja 
Söderfjärd (S60b) nådde salthalten upp i 9,2 promille och 
i Kanholmsfjärden (S86) 9,0, vilket är en halv promille hö-
gre än tidigare högsta värde från 2016. Ute i Björkskärs-
fjärden (S58) ost om Möja, varifrån djupvattnet kommer, 
nådde salthalten hela 10 promille. Särskilt i Möja Söder-
fjärd var syreförhållandena 2018 mycket sämre än tidigare 
år. Det är en effekt av att det salta djupvatten som förs till 
dessa områden präglas av den låga syrehalten i Östersjöns 
djupvatten. Vintermätningar i Kanholmsfjärden visar att 
syrenivåerna normalt ökar under vinterns omblandning av 
vattnet, och vissa år bibehålls dessa högre syrenivåer då det 
inte flödar in så mycket nytt djupvatten. 

Trösklarna skyddar, men inte helt 
Något längre söderut, i de nästan lika djupa Nämdöfjärden 
och Jungfrufjärden, är syrenivån högre, och här klarar sig 
djur normalt bra även på de djupaste bottnarna. Det syre-
fattigaste vattnet från Kanholmsfjärden verkar inte nå till 
dessa fjärdar på grund av trösklar med mindre djup. Upp-
blandning av djupvattnet med mer syrerikt vatten innan 
det når dessa fjärdar kan också bidra. Den lägre salthalten 
gör också att vattnet här inte blir lika kraftigt skiktat, vilket 
gör att det blandas om mer effektivt på vintern. Salthalten 
ökar dock ofta mellan juli- och augustiprovtagningarna vil-
ket visar att djupvatten kontinuerligt strömmar norrifrån 
och bidrar till en försämring av syresituationen under som-
maren. Syrenivån i Jungfrufjärdens djupvatten var under 
2018 de lägsta som någonsin har uppmätts av förbundet. 
Resultatet visade på syrehalter som kan få negativa effekter 
på bottenlevande djur.

Rekordvarm juli gav varmt ytvatten
Efter en varm majmånad och sen en mer normal juni med 
kall midsommar kom en värmebölja att prägla juli. Tem-
peraturerna i ytan vid juliprovtagningen var ofta omkring 
23 grader, och i vissa vikar upp till 25 grader. Även på lite 

✒ Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet
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Ansamling av cyanobakterier 
bland tångruskor vid stranden. 
Detta är arten Dolichospermum 
(tidigare kallad Anabaena). Från 
Stora Tratten nära Finnhamn, 
nord väst om Möja den 12 juli 2018.
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W Här visas djupprofiler av salt- och 
syrehalt i Möja söderfjärd i juli de senaste 
fem åren. Rekordvärmen i juli avspeglar 
sig här i förhöjda temperaturer det 
översta 5-metersskiktet. Man ser också 
tydligt det salthaltssprångskikt som 
normalt ligger mellan 40 och 60 meters 
djup. Under 2015 bröts skiktningen tillfäl-
ligt upp och vattenmassan blandades om 
under vintern. sedan dess har salt och 
syrefattigt djupvatten strömmat in från 
egentliga Östersjön. syrehalten i Möja 
söderfjärds djupvatten var 2018 ovanligt 
låg och ogästvänlig för bottendjur.

W Den extrema värmen värmen i juli 
syns tydligt i temperaturkartan till 
vänster. Ytvattnet var över 20 grader 
i nästan hela skärgården, vilket är 
ovanligt. salthalten var däremot helt 
normal.

salthalten ger viktig information om 
vattnets ursprung. Den kan visa på om 
det är stor påverkan från tillrinnande 
sötvatten eller inblandning av vatten 
från särskilda djupskikt. salthalten 
längs svealandskusten följer ett 
ganska enkelt mönster med en tydlig 
nord-sydlig gradient i kombination 
med utsötade områden där större 
sötvattenutflöden mynnar. Ytvattnets 
salthalt har använts vid indelning av 
kusten i så kallade typområden som 
används vid bedömning av ekologisk 
status.

större djup, 10-25 meter, fanns på en del håll lite varmare 
vatten än normalt, vilket troligtvis var en effekt av den var-
ma majmånaden.

Men vissa fjärdar avvek och hade snarare kallare vat-
ten än normalt på dessa djup, till exempel den stora fjär-
den Tvären i Sörmlands skärgård. På 25-60 meters djup 
var det överlag kallare vatten än normalt i de flesta områ-
den. Värmeböljan påverkade framförallt ytvattnet och de 
grunda bottnarna. I mitten av augusti hade ytvattentem-
peraturerna sjunkit och var mer normala för årstiden. Vid 
Sörmlandskusten betyder det ganska låga temperaturer 
då uppvällning av kallt bottenvatten ofta förekommer vid 
denna öppna kust.

Tydlig algblomning vid kusten
Kombinationen av varmt sommarväder, svaga vindar och 
hög solinstrålning i juli gav goda förutsättningar för tillväxt 
av cyanobakterier i vattenskiktet närmast ytan i områden 

med god tillgång på fosfor. På grund av det lugna vädret 
uppstod även ytansansamlingar. Både förbundets mätning-
ar och satellitbilder visar på mycket alger i ett stråk från Yx-
lan i Stockholms norra skärgård ner mot Kanholmsfjärden 
i centrala skärgården och sen fortsatt ner längs hela kusten.

De mikroskopanalyser som förbundet gör på vissa sta-
tioner visar att släktet Aphanizomenon var ett dominerande 
inslag i Stockholms skärgård medan släktet Dolichospermum 
(tidigare kallat Anabaena) dominerade längs Söderman-
landskusten. Dolichospermum förekom dock även i Stock-
holms skärgård och ytansamlingarna på bilderna härifrån 
är just sådana cyanobakterier. Detta var alltså inte den gif-
tiga Nodularia som ofta kan driva in i stora mängder utifrån 
öppet hav.

Den stora mängden cyanobakterier påverkade inte bara 
klorofyllnivåerna utan minskade även siktdjupen och öka-
de, genom kvävefixeringen, totalkvävehalten tydligt.
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EnligT vATTEnDirEKTivET ska en officiell klassning av 
kustvattnets tillstånd, ekologiska status, genomföras var 
sjätte år. 2013 genomfördes den andra klassningen av kust-
vattnet och den omfattar perioden år 2007 till 2012.

Enligt vattendirektivet ska alla vatten ha en status som 
är minst god, det vill säga grön eller blå färg på kartan. I 
annat fall skall ett åtgärdsprogram upprättas. Klassning för 
de variabler som mäts av förbundet gjordes av förbundets 
miljöanalysfunktion på uppdrag av länsstyrelserna. Däref-
ter har länsstyrelserna vägt samman förbundets klassningar 
med andra biologiska kvalitetsfaktorer, främst bottenfauna 
och makrofyter, vilka provtas i en del av vattenförekom-
sterna inom den regionala miljöövervakningen. 

För de flesta av Svealands vattenförekomster har kloro-
fyllhalten blivit avgörande för statusbedömningen, efter-
som andra data saknas och fysikaliska och kemiska variab-
ler inte kan sänka den övergripande statusen under måttlig 
status. I vissa fall har även bottenfauna och biovolym för 
växtplankton påverkat statusen. Detta gäller till exempel 
för Kanholmsfjärden, där den låga biovolymen växtplank-
ton gjort att den klassats till god status.

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

eKologIsK sTaTUs, 2007–2012

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig

FaKTa
 Trender för  
större områden 
på de följande sidorna 
finns diagram som visar 
förändringar 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. Resultaten visas som årsvisa me-
delvärden för juli och augusti. Detaljerade data redovisas i 
tabeller i slutet av rapporten.

typområde 16&17

typområde 12a&15

typområde 12b&14

typområde 24

Områden trenddiagram
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Förbundets provtagningar görs två gånger per som-
mar vid närmare 200 platser längs Svealands kust. 
Samtliga provtagnings-stationer visas i tabeller och i 
en karta på rapportens sista sidor. Tidsserier från alla 
fjärdar finns också att se i samlade diagram på www.
svealandskusten.se.
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sIKTDjUp

längS SöDErMAnlAnDSKuSTEn vAriErAr ofta sikt-
djupet mycket mellan olika år. Orsaken är uppvällning, när 
ytvattnet förs bort från kusten och ersätts med kallt och 
klart djupvatten som ofta ger upp till nio meters siktdjup. 
I juli 2018 låg uppvärmt ytvatten kvar i området, och sikt-
djupet blev då ovanligt dåligt i samband med algblomning-
en som utvecklades längs kusten. I juli var siktdjupet bara 
drygt tre meter i fjärdarna närmast Sörmlandskusten och 
ovanligt dåligt även i delar av Stockholms norra och södra 
skärgård. I innerskärgården fortsätter dock trenden de se-
naste åren med en återgång till bättre siktdjup. Särskilt klart 
var det i juli speciellt i Trälhavet och Saxarfjärden, innanför 
området med algblomning. 

Grunda vikar har ofta grumligt vatten. Dels når näring 
från bottnarna lätt det produktiva ytskiktet vilket gynnar 
växtplankton, dels grumlas sediment lätt upp i vattenmas-
san när det blåser. Kustnära områden påverkas dessutom av 
tillrinnande vattendrag vilket går att läsa mer om i artikeln 
om humusämnen och lerpartiklars inverkan på siktdjupet 
på sidan 13. 

I flera djupa och kraftigt skiktade vikar i inre skärgården 
kan vattnet dock bli mycket klart. Ett exempel är Vårgärds-
sjön, som hade hela 7,6 meters siktdjup i juli. En förklaring 
är att växtplankton redan tidigt på våren tömmer ytvattnet 
på näringsämnen och sedan tar med sig dessa när de sjunker 
till botten. Näring som frigörs vid nedbrytningen blir kvar 
i det stillastående bottenvattnet och ytvattnet blir klart och 
näringsfattigt på sommaren. En liknande fjärd är Björnö-
fjärden, där fosforhalterna även minskats genom åtgärder 
som binder upp fosfor i sedimenten i ett projekt som går att 
läsa om på sidan 27.  

Mätvärden 
Siktdjup (m) 

juli 2018

Siktdjup 2013–2018Ekologisk status
Siktdjup 2013–2018

Y sörmlandskusten (12b &14) har 
haft stora variationer i siktdjup, med 
uppvällning av klart vatten vissa år och 
algblomning och grumligt vatten under 
andra år. I statusklassningen som görs 
var sjätte år vägs alla mätningar sam-
man. Det gör att ett enstaka år inte ger 
så stort utslag. 
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                    FosFoR

unDEr DE SEnASTE årEn hAr högA nivåEr av fosfor 
uppmätts i stora delar av Svealand, från Stockholms norra 
mellan- och ytterskärgård och söderut. Mätningarna 2018 
visar att den trenden fortsätter. Sedan 2014 ligger fosfor-
nivåerna på en klart högre nivå än tidigare i framförallt de 
södra delarna av Svealands kustvatten. De förhöjda fos-
fornivåerna längs Svealandskusten under sommaren kan 
kopplas till ökade fosforhalter i öppet hav i Egentliga Öst-
ersjön. Detta utsjövatten påverkar fosfornivåerna i skärgår-
den under vintern och även i det djupvatten som senare 
förs in mot kusten under våren och sommaren. 

Årligen frigörs också betydande fosformängder från se-
dimenten i kustvattnen under sensommaren. Detta är till 
stor del fosfor som sedimenterat tidigare under samma år 
i samband med vårblomningen av planktonalger och inte 
”gamla synder” från år då reningen av avloppsvattnet var 
mycket sämre. År med syrebrist, särskilt om den drabbar 
lite grundare bottnar, kan frisättningen dock bli extra stor 
och fosfor som varit inbundet i flera år kan frigöras. 

unDEr uppvällning Av boTTEnvATTEn, som är van-
lig vid Sörmlandskusten, utgörs den totala fosforhalten till 
stor del av fosfat. Det vatten som blandas upp är samtidigt 
kvävefattigt, vilket blir begränsande för de flesta växtplank-
ton. Härigenom skapas ett överskott av fosfat. Vid juliprov-
tagningen var totalfosforhalten hög men fosfathalten låg. 
Blomningen av cyanobakterier hade med stor sannolikhet ta-
git upp tillgängligt fosfat, vilket stimulerat tillväxten som var 
extra gynnsam under den soliga, varma och stilla perioden. 
Totalfosforhalten ökade sen ytterligare under sommaren, 
bland annat i form av fosfat, och vid augustiprovtagningen 
uppmättes rekordhöga fosfornivåer i Sörmlands kustvatten, 
vilket bidrog till det höga sommarmedelvärdet. Särskilt i en 
del grunda områden, som i Gälöfjärden och Stavbofjärden 
norr om Trosa och i Marsviken längst i söder, var fosforhal-
terna mycket höga i augusti. En bidragande faktor kan ha 
varit värmen som drivit på fosforfrisättning från sediment i 
grunda områden.

De kraftigt förhöjda fosfornivåerna i Stockholms inner-
skärgård 2016 och framförallt 2017 verkar ha varit en tillfäl-
lighet. Halterna där var 2018 tillbaka på mer normala nivåer.

Bottenhavet

Ålands hav

Egentliga Östersjön

Marsviken

Gälöfjärden

Stavbofjärden

Björnöfjärden

Saxarfjärden

Sandöfjärden
Stockholms 
innerskärgård

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. 

Mätvärden
Totalfosfor (µg/l) 

juli 2018

Fosforhalterna i Svealands kustområden har 
ökat med ungefär 12 procent de senaste fyra 
åren. Det är höga halter i öppna östersjön 
som är förklaringen till detta. De stora 
fosformängderna gynnar kvävefixerande 
cyanobakterier, som ansamlas vid ytan i 
lugnt väder. Svartlögafjärden juli 2018.
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                    FosFoR

Ekologisk status  
Totalfosfor 2013–2018

Mätvärden oorganisk fosfor  
Dip (µg/l), 2013 – 2018

sTaTUsBeDÖMnIng ocH TRenDeR

Mätvärden totalfosfor  
(µg/l), 2013 – 2018

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig

Y endast två vattenförekomster klarar gränserna för fosfor och klassas till god status. Det är dels Björnöfjärden, där åtgärder mot just 
fosfor genomförts genom fällning i sedimenten, dels sandöfjärden i stockholms mellersta skärgård. Flera andra djupa fjärdar i detta 
område, bland annat saxarfjärden, har dock halter som är nästan lika låga.

Y De senaste åren har höga nivåer 
av fosfor uppmätts i stora delar av 
svealand, särskilt i stockholms södra 
skärgård och södermanland (12b&14). 
År 2018 var fosfornivån åter tillbaka 
på lägre nivåer i stockholms inner-
skärgård medan de hade ökat i de 
norra delarna av svealand. 
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KloroFyll AnvänDS SoM ETT MåTT på mängden mik-
roskopiska alger och cyanobakterier i vattnet. De högsta 
halterna förekommer normalt i de grunda fjärdarna vid 
Östhammar och Nyköping. Därefter följer Karlholmsfjär-
den och Stockholms innerskärgård. 
De höga fosfornivåerna, värmen och de svaga vindarna 
2018 gynnade en kustnära blomning av cyanobakterier vil-
ket gav höga halter klorofyll i juli, i ett stråk genom Stock-
holms norra skärgård och ner längs hela Sörmlandskusten. 
Utanför blomningsstråket, i Uppsala läns kustvatten och de 
yttre delarna av norra Stockholms skärgård, var algmäng-
derna förhållandevis låga. Dessa vatten klarar sig ofta undan 
blomningar på grund av den sydgående kustströmmen från 
Bottenhavet som trycker bort det mesta av cyanobakterier-
na från kusten. 

I augusti var det fortsatt höga klorofyllnivåer i Sörmlands 
skärgård, särskilt i grundare områden, där fosforhalter var 
höga. Vattnen öster om Nynäshamn och Haninge och runt 
Värmdö hade i augusti lägre nivåer än genomsnittligt. Klo-
rofyllhalterna i Stockholms innerskärgård ökade från låg 
nivå i juli till hög nivå i augusti och sommarmedelvärdet 
blev härigenom normalt för området. Även i Östhammars-
området (med bland annat Galtfjärden och Singöfjärden) 
ökade halterna under sommaren och blev ovanligt höga i 
augusti vilket drev upp sommarmedelvärdet tydligt i detta 
område (typområde 16&17 i figuren nedan).

KloRoFYll & BIovolYM
Mätvärden 

Klorofyll (µg/l) 
 juli 2018

sTaTUsBeDÖMnIng ocH TRenDeR

Mätvärden klorofyll  
2013–2018 (µg/l)

Ekologisk status
Klorofyll 2013–2018

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig Y Flera områden får nu god staus. 

Det gäller värmdös inre vatten, med 
bland annat älgöfjärden, grisslingen, 
Tranaröfjärden och sandöfjärden som 
till och med får hög status. Isolerade 
djupa vikar, som säbyviken, nynäsviken 
och Björnöfjärden klarar också grän-
serna. Mer förvånande är kanske att 
Hallsfjärden, strax söder om södertälje 
också kvalar in i gruppen. 
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Kväve

norMAlT SEr MAn En KvävEgrADiEnT i Svealands-
kustens yttre vatten, med lägre halter i norr och ökande 
halter söderut. I skärgårdarna är halterna vanligtvis höga i 
de innersta områdena på grund av tillförseln från sötvatten 
och reningsverk och minskar ju längre ut från kusten man 
kommer. Statusklassningen tar viss hänsyn till dessa skillna-
der, som delvis är naturliga. Detta görs dels genom att olika 
kustområden har olika referensvärden och dels genom att 
man utifrån salthalten kompenserar för det uppskattade na-
turliga tillskottet som kommer med tillrinnande sötvatten. 

Brist på kväve och överskott på fosfor kan stimulera till-
växt av kvävefixerande cyanobakterier. De har den unika 
förmågan att omvandla de stora mängder kvävgas som finns 
löst i vattnet till biologiskt tillgängligt kväve. Kvävefixering 
som får pågå ett tag kan ge upphov till tydligt ökad total-
kvävehalt i vattnet. Kvävet är då bundet dels i cyanobakte-
rierna själva men det läcker också ut i vattnet där det stimu-
lerar tillväxt av andra bakterier och växtplankton. Denna 
effekt bör ha bidragit till de höga kvävenivåerna i samband 
med blomningen av cyanobakterier i juli. Kvävehalterna var 
mycket höga i hela stråket av blomning, från Stockholms 
skärgårds mellersta kustvatten och ner längs hela Svea-
landskusten.

Andra möjliga bidragande kvävekällor är att det frigörs 
kväve från sedimenten under sommaren när organiskt ma-
terial bryts ner där, på samma sätt som en stor del av fosforn 
frigörs från sedimenten. Kväve och fosfor kan sedan blan-
das upp i ytvattnet och stimulera tillväxt av växtplankton. 
En hel del kväve tillförs också med direkt nederbörd på vat-
tenytan.

Mätvärden
Totalkväve (µg/l) 

 juli 2018

W I stockholms ytterskärgård är 
kvävehalterna numera så pass låga att 
statusen ligger nära gränsen mellan god 
och måttlig status. 

Ekologisk status  
Totalkväve 2013–2018

Mätvärden totalkväve(µg/l), 
2013–2018

sTaTUsBeDÖMnIng ocH TRenDeR
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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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