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Rånefjärdsområdet ligger i nordvästra Bottenviken, där östersjön börjar från en norr-
bottnings synvinkel. Här möter sötvattnet salterna från havet och skapar den säregna 
bräckta miljön, med bara någon ynka enhet på saltskalan. Bottenviken är en grund havs-
bassäng, vars miljö i hög grad påverkas av naturliga processer. Utvärdering av 8 års 
 miljöanalys visar att processer och mänsklig aktivitet i avrinningsområdet bestämmer 
tillgången på begränsande näringsämne i kustzonen. Den redan låga mängden av fos-
for i förhållande till kväve som förekommer i älvvattnet förstärks sedan ytterligare av 
processer i kustzonen som ännu inte är väl kända.

Älvarna utgör den största externa källan 

för näringsämnen till Bottenviken, varav 

huvuddelen härstammar från naturlig ur-

lakning av näringsämnen i landområde-

na. Interna marina källor utgörs bl.a. av 

flöden mellan havsbassänger och läckage 

från sediment, och är vanligtvis betyd-

ligt större. Utmärkande för Bottenvikens 

avrinningsområde är en stor areal skogs- 

och våtmarker. Detta skiljer sig markant 

från södra delen av Sverige, där ande-

len jordbruksmark är större, och därmed 

också den mänskliga tillförseln av gödan-

de ämnen.

Avrinningsområdet runt Bottenviken 

karaktäriseras av låg befolkningstäthet 

och relativt lågintensiv markanvändning. 

En fjärdedel av Sveriges yta hör till avrin-

ningsområdet för Bottenviken, men be-

folkningen är endast ca 390 000 (i me-

deltal 3 invånare/km2). Samhället Råneå, 

som ligger nära Råneälvens mynning, är 

litet. Där finns ett kommunalt renings-

verk men inga industrier. Detta bidrar till 

att Rånefjärdsområdet inte bedöms vara 

utsatt för betydande mänsklig påverkan. 

Det kan därmed fungera som en referens 

för god miljöstatus i Bottenviken. Det 

som styr produktionsnivån i detta havs-

område är främst naturliga processer, om 

vilka vi behöver större kunskap. 

Rånefjärdsområdet ligger i nordvästra 
 Bottenviken. Hydrografi, vattenkemi och 
plankton provtas i området och i utsjön  
(A5, A13). även miljöövervakning av fisk, 
 mjukbottenfauna och miljögifter pågår.
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älVTIllFöRSel STyR HAlTeN 

FOSFAT I KUSTZONeN

I Bottenviken mynnar många älvar som 

tillsammans för med sig 790 000 ton or-

ganiskt kol per år till havet. Råneälven är 

en av de mindre skogsälvarna, och bidrar 

årligen med 11 000 ton. Löst och parti-

kulärt organiskt material innehåller för-

utom kol också andra näringsämnen som 

kväve och fosfor. 

Tillförseln av organiskt bundet fosfor 

via Råneälven verkar bestämma halten av 

fosfat i hela Rånefjärdsområdet. Fosfat-

halten i de längre ut liggande Gussö- och 

Fjuksöfjärdarna visade dock ett svagare 

svar på älvtillförseln av fosfor, vilket kan 

förväntas. Att även de längre ut liggan-

de mätpunkterna visar ett samband med 

älvtillförseln kan tyda på att älvpåverkan 

av kustzonen kan gälla mer generellt för 

Bottenvikskusten. Det är tveksamt om 

den relativt lilla Råneälven ensamt kan 

påverka även de yttre fjärdarna.

Den lösta organiska fosforn kan ses 

som en del av den utspädda näringsri-

ka ”buljong” som tillförs med älvvattnet, 

och som i första hand bakterieplankton 

kan använda för tillväxt. När bakterie-

plankton i sin tur äts upp av små encel-

liga djurplankton kommer de senare att 

utsöndra bl.a. fosfat som en nedbryt-

ningsprodukt från bakterierna, ett värde-

fullt näringsämne för t.ex. växtplankton. 

På så sätt kan alltså den organiskt bund-

na fosforn bestämma halten av oorganiskt 

fosfor (fosfat).

Eftersom fosfor är det begränsande äm-

net för växtplanktonproduktionen i Bot-

tenviken (Andersson et al. 1996) är be-

tydelsen av älvvattnet för reglering av 

fosfathalten en viktig insikt. En uppenbar 

fråga är om liknande samband setts någon 

annanstans? En sökning på vetenskaplig 

litteratur på internet (Web of Science) vi-

sar inte på att liknande samband för fosfor 

publicerats tidigare. Däremot finns ett lik-

nande samband rapporterat för Himmer-

fjärden (Egentliga Östersjön), där totala 

kvävehalten i fjärden förklarades av varia-

tioner i utsläpp av totalkväve från ett när-

liggande reningsverk (Elmgren och Larsson 

1997). Att kväve snarare än fosfor visade ett 

samband med tillförseln stämmer med att 

kväve bedöms vara det viktigaste begrän-

sade ämnet i Egentliga Östersjön. 

Samvariation mellan älvburet total-
fosfor och fosfat i fjärdarna. Råne-
fjärden närmare kusten visar ett krafti-
gare svar på älvtillförseln av fosfor än 
de yttre fjärdarna. älvtillförseln av 
 totalfosfor förklarar en huvuddel av 
variationen i fosfathalt i fjärdarna,  
76 % (Råneåfjärden) respektive 78 % 
(Gussö- och Fjuksöfjärden).

Möjligen kan det tillsammans tyda på 

att tillförsel från land är viktigt för att 

styra tillgången av det begränsade äm-

net i Östersjöns kustzon. Paradoxalt nog 

kan det betyda att älvar och mindre vat-

tendrag är viktiga för vilken produktion 

av växter och djur vi får i Östersjön, åt-

minstone i kustnära områden. En konse-

kvens av detta är att naturliga processer 

såväl som mänskliga ingrepp i avrinnings-

området i betydande grad påverkar mil-

jökvaliteten och produktionsnivåer ock-

så i angränsande hav. Framtida forskning 

får visa om det gäller globalt också utan-

för Östersjön eller är en egenhet hos vis-

sa kustområden.
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Kvoten totalkväve/totalfosfor ökar tydligt från kust till utsjö. Rånefjärden närmast kusten 
(RA1), Gussö- och Fjuksöfjärden (RA2 och 3) samt Bottenvikens utsjö (A5) visas. Data från 
alla mätta månader 1997–1999. Strecket inuti boxarna visar genomsnittsvärdet (median).

PROceSSeR I KUSTZONeN 

FöRSTäRKeR exTReM 

NäRSAlTKVOT

Kväve och fosfor tillskrivs en speciell bety-

delse som begränsande ämnen i havsmil-

jön, eftersom många andra ämnen som 

organismerna i havet behöver ofta finns i 

överskott. Kvoten mellan kväve och fos-

for i miljön är en indikator på hur den 

relativa tillgången ser ut och vilket av de 

båda ämnena som är begränsande. Efter-

som växtplankton i genomsnitt behöver 

16 stycken kväveatomer per fosforatom 

är den kvoten ett riktvärde när man be-

dömer om kväve eller fosfor är begrän-

sande ämne. 

I det vatten som rinner till Rånefjär-

den med älvvatten är kvoten mellan to-

talhalten kväve och fosfor så hög som 55. 

Det tyder på att kväve finns i överskott 

relativt den mängd fosfor som finns till-

gänglig. Med andra ord skulle fosfor re-

dan i älvvattnet vara det begränsande äm-

net för växtplankton.

Kvoten kväve till fosfor ökar till över 

100 i Bottenvikens centrala delar. Ök-

ningen sker successivt med avståndet från 

kusten, och beror uteslutande på att hal-

ten fosfor minskat i vattenmassan. Den 

totala kvävehalten ändras inte nämnvärt. 

På något sätt avlägsnas alltså fosfor från 

vattenmassan i kustzonen.

Det är troligtvis en kombination av 

faktorer som är orsaken till ökningen i 
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kväve-fosforkvot. Den relativt höga pro-

duktionen av större alger, djurplank-

ton och fisk i kustzonen kan tänkas bin-

da upp en del av näringsämnena. Det är 

också möjligt att fosfor binder till järn 

eller något annat ämne, och sedimente-

rar ut ur vattenmassan. Ett större forsk-

ningsprojekt skulle behövas för att ge oss 

en bättre förståelse för hur det begrän-

sande ämnet fosfor regleras i kustområ-

den som Bottenviken

SVeRIGeS MARINA öKeNOMRÅDe 

MÅR BRA

De låga förekomsterna av stora fastsittan-

de alger och bottenfauna i Rånefjärdsom-

råde gör att det kan liknas vid en marin 

öken. Även öknar är intressanta livsmil-

jöer och förtjänar att bibehålla sin särart. 

Rånefjärdsområdets tillstånd verkar ha va-

rit stabilt under det senaste 10 års perio-

den, eftersom varken klorofyll a, syrehalt, 

kväve eller fosforföreningar visar tydliga 

linjära trender. 

Endast löst organiskt kol och humus-

halt har minskat på de yttre stationerna. 

En tendens till minskad tillförsel av orga-

niskt kol från Råneälven förekom i slutet 

av perioden, och kan vara orsaken till de 

lägre halterna av löst organiskt kol. Någon 

säker förklaring är inte möjlig att ge. 

Även om vi tillämpar Naturvårdsver-

kets bedömningsgrunder för Kust och 

Hav får Rånefjärdsområdets miljökvali-

tet godkänt. Endast ammoniumhalterna 

hamnar i klassen ”hög halt”. Det är tro-

ligen en konsekvens av den relativt höga 

kväveandelen i näringsämnena. Vissa bak-

teriearter spjälkar av ammonium från or-

ganiska kväveföreningar i sin jakt på fosfor 

och kol. Eftersom växtplanktonen i om-

rådet generellt är fosforbegränsade, och 

inte i stort behov av kväve, kan halten av 

ammonium i kustvattnet bli hög. En jus-

tering av referensnivåerna i bedömnings-

grunderna är vad som närmast behövs, 

snarare än rening av kväve.

Sammantaget kommer nog Råne-

fjärdsområdet kunna fortsätta att vara 

ett relativt opåverkat område med unik 

flora och fauna. Men det är då viktigt att 

också miljöpåverkan i avrinningsområ-

det förblir begränsad. EU:s vattendirek-

tiv ter sig i den aspekten väl lämpad för 

uppgiften med dess tydliga ambition att 

följa miljötillståndet och vidta miljöför-

bättrande åtgärder både i kustzon och av-

rinningsområde.

Tillståndsklassning för Rånefjärden. För klassningen av Gussö- och Fjuksöfjärden hänvisas till rapporten från Norrbottens länsstyrelse.

Medel-
värde

±95 % cI Tillstånd Kommentar

totalfosfor (µmol dm-3) 0,28 0,013 Mycket låg halt

totalkväve (µmol dm-3) 19,1 2,0 Låg halt ej skild från ”Mycket låg halt”

Fosfat (µmol dm-3) 0,16 – Låg halt

nitrat+nitrit (µmol dm-3) 8,52 – Medelhög halt

ammonium (µmol dm-3) 3,60 – Hög halt

syre (ml dm-3) 6,15 0,86 God syretillgång ej skild från ”troligtvis inga effekter”

klorofyll a (µg dm-3) 2,67 0,21 Medelhög halt
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