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ATT FÖRVALTA HAVSMILJÖN

Att studera övergödning i kustzonen 
med hjälp av fjärranalys är ett forsk-
ningsområde som växer, och satellit-
övervakning är en metod med potential 
att komplettera traditionella mätningar 
i miljöövervakningen. Det är de optiska 
egenskaperna hos klorofyll, suspendera t 
material och humusämnen som ger 
värde full information om vattenkvaliteten. 

■ Fjärranalys av världens oceaner har gjort 

att vi bättre förstår hur havsströmmar och 

andra processer styr det globala klimatet, 

som till exempel ENSO-fenomenet, El 

Niño/Southern Oscillation. Genom marin 

fj ärranalys har vi också fått ökad förståelse 

för växtplanktons globala betydelse. Det 

har uppskattats att växtplankton utgör 

40 procent av den totala globala produk-

tionen. Bara 10 procent av världshaven är 

kustvatten, men trots detta sker en tredje-

del av den globala produktionen där. Det 

betyder att kustvattnet är särskilt viktigt för 

både alg- och fi skproduktion och därmed 

också för miljöövervakningen. Eft ersom 

kunskapen om de optiska egenskaperna i 

kustvattnet är bristande är forskning inom 

fj ärranalys av kustzonen ett högaktuellt 

område. 

Enligt vattendirektivet ska en klas-

sifi cering av den ekologiska statusen i 

alla kustvatten göras. I bedömningen ges 

särskild tyngd åt de biologiska parame-

trarna, medan fysikalisk-kemiska parame-

trar räknas som stödvariabler. Förekomst 

av växtplankton, frekvens och intensitet 

av algblomningar samt siktdjup är några 

av de parametrar som ska undersökas 

enligt vattendirektivet. Dessa skulle kunna 
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n En optisk modell för kustområden visar hur 
mycket ljusavtagandet med djupet (attenuatio-
nen), påverkas av de optiska komponenterna 
klorofyll, suspenderat material och humusäm-
nen. Fördelningen gäller ytvatten längs en 60 
km lång profi l, från den inre delen av Himmer-
fjärden (i närheten av Himmerfjärdsverket) ut till 
Landsortdjupet. Attenuationskoeffi cienten vid 
490 nm är korrigerad för vattnets attenuation. 
Bilden visar hur mycket varje optisk kompo-
nent i vattnet bidrar till absorptionen av ljus vid 
490 nm. Ungefär 30 km utanför inre delen av 
Himmerfjärden ligger Askö, som tillsammans 
med ett sund fungerar som barriär mellan 
kustvatten och öppet hav.
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ÄMNEN SOM PÅVERKAR 
LJUSET I VATTNET

En satellitbild över Östersjön 
tagen den 13 juli 2005, under 
en blomnin g av cyanobakterier. 
Upplösningen är 300 meter. 
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bedömas genom att kombinera marin fj ärr-

analys med bio-optiska metoder. 

Östersjöns färg berättar
Med en satellitbaserad sensor, MERIS, 

är det möjligt att studera blomningar av 

cyanobakterier och bio-optiska variabler 

på ett nytt sätt. Sensorn är speciellt anpas-

sad för studier och mätningar inom kust-

områden eft ersom den har en upplösning 

på 300 meter som möjliggör mätningar i 

fl ikiga och varierade kustområden. Genom 

satellitbilderna kan man få fram koncen-

trationer av olika vattenkvalitetsparame-

trar. Det är förhållandet mellan klorofyll, 

suspenderat material och humusämnen i 

vattenmassan som påverkar havets färg, 

vilket gör att koncentrationerna av de olika 

parametrarna kan skiljas ut. 

Under förutsättning att det är molnfritt 

kan man i Östersjöområdet få en satel-

litbild varannan eller var tredje dag under 

mars till oktober. Skulle provtagningar i fält 

göras med samma tidsupplösning skulle 

det vara mycket kostsamt. Satellittekniken 

gör det möjligt att kostnadseff ektivt följa 

dynamiken hos algblomningar.

Siktdjup viktig parameter
Man har länge använt siktdjupet för att 

få en uppfattning om vattnets kvalitet. I 

öppna Östersjön varierar siktdjupet från 

ett par meter vid kraft iga algblomningar 

till nästan 20 meter under vintern. Långa 

tidsserier visar att siktdjupet har minskat 

med ungefär 5 centimeter per år sedan 1910. 

Detta har förklarats med en ökning av växt-

plankton, och siktdjupet har därför kommit 

att användas som en indikator för övergöd-

ning, både i Östersjöländernas gemensam-

ma aktionsplan, Baltic Sea Action Plan, och 

i Marina direktivet.

Eft ersom det kan fi nnas fl era faktorer 

som påverkar siktdjupet kan parametern 

endast användas som en indikator för över-

gödningen i de fall växtplankton tydligt 

dominerar vattnets optiska egenskaper, 

eller där variationen i någon av de två andra 

optiska komponenterna är liten. Kemiska 

parametrar såsom näringshalter kan inte 

mätas optiskt eft ersom de inte påverkar 

ljuset tillräckligt. De kan dock mätas indi-

rekt, till exempel genom att relatera sikt-

djup till den totala kvävehalten.

En optisk modell
Hur ljuset avtar med djupet har studerats i 

ytvatten längs en 60 kilometer lång gradient 

i Egentliga Östersjön, från den inre delen av 

Himmerfj ärden ut till Landsortsdjupet.

Den optiska modellen för Himmer-

fj ärden visar att kustområdet är optiskt 

dominerat av humusämnen och till viss 

del av oorganiskt suspenderat material 

och växtplankton. I öppna Östersjön är det 

bara humusämnen och växtplankton som 

bidrar optiskt. Förekomsten av oorganiska 

partiklar i vattenmassan kan användas för 

att skilja mellan kust och öppet vatten, och 

därmed avgöra kustområdets bredd. I den 

här delen av Östersjön kan det oorganiska 

materialet spåras ungefär 10–15 kilometer-

ut från kusten. Det betyder att kustzonen 

utifrån denna metod är betydligt bredare 

än vad som är fastlagt i vattendirektivet, där 

kustzonens bredd defi nieras som 1 sjömil, 

eller drygt 1,8 kilometer. 

Genom att kartlägga de olika optiska 

bidragen kan man få en ökad förståelse 

för processerna i det kustnära ekosyste-

met. Humusämnen kan användas som en 

markör för sötvatten och markavrinning, 

medan ökad biomassa hos växtplankton 

kan vara ett tecken på ökad tillförsel av 

näringsämnen från kust och vattendrag. 

Partiklar återsuspenderas i vattenpelaren 

genom vind- och vågrörelser i de grunda 

kustområdena, och är därför en indikator 

för de dynamiska och fysiska kraft erna i 

havet.

Många satellitbilder per säsong
Under säsongen april till september 2008 

gjordes totalt 37 mätningar av klorofyll 

i Himmerfj ärden, 17 med det nationella 

miljöövervakningsprogrammet i fält och 

20 med fj ärranalys. Under augusti var det 

inte möjligt att få fram några mätningar 

från satellitdata över Himmerfj ärden på 

grund av intensiv molnbildning. Om satel-

litmätningar inkluderas i den regelbundna 

miljöövervakningen innebär det mer än 

en fördubbling av antalet mättillfällen, och 

då ska det nämnas att 20 satellitbilder för 

en säsong är relativt lite. För år 2009 fi nns 

runt 50 obearbetade bilder från Himmer-

fj ärden.

 
Tillförlitligheten har ökat
Utvecklingen har accelererat under de 

senaste fem åren när det gäller tolkning av 

satellitdata. Nu kan de största felkällorna 

kompenseras genom atmosfärs korrektur 

och eliminering av störande refl ektion 

från kusten. Med ökad tillförlitlighet ökar 

Vattnets bio-optiska egenskaper 
Det fi nns i huvudsak tre ämnen som bestämmer vattnets spektrala sammansättning och 
därmed påverkar havets färg: klorofyll, suspenderat material och humusämnen. Det är ock-
så de ämnen som kan mätas optiskt från rymden. 

Klorofyll, vars koncentration används för att uppskatta biomassan av växtplankton, både 
sprider och absorberar ljus. Även suspenderat material sprider och absorberar ljus, och 
oorganiskt suspenderat material ger upphov till en stor bakåtspridning av ljuset som då 
ökar refl ektionen av vattnets spektrala signatur. Humusämnen absorberar ljus, främst i de 
blå våglängderna vilket är anledningen till att humusämnen syns som gul färg. Östersjön 
har höga halter av humusämnen jämfört med andra havsområden och är därför mörkare 
än andra hav. Vattenmolekyler absorberar och sprider också ljus, och absorptionen är som 
störst i de gula till röda (infraröda) våglängderna.

När solljuset når vattenytan kan en del av ljuset refl ekteras direkt eller längre ner av vat-
tenmolekyler, klorofyll eller suspenderat material. En del av ljuset absorberas av vattenmo-
lekylerna men även av växtplankton och humusämnen. Det ljus som sprids tillbaka upp till 
atmosfären igen kan satellitens sensor registrera. Ljussignalen (ljusets spektrala signatur) 
som sensorn mäter är olika beroende på vad som skett med ljuset ”på vägen”, det vill säga 
vilka optiska egenskaper vattenmassan har. 
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möjligheten att använda satellitdata som 

komplement till den konventionella miljö-

övervakningen. Det är dock viktigt att 

satellitdata har validerats lokalt. 

Vi vet idag att klorofyllkoncentratio-

nerna mätta med satellitdata från öppna 

havet omkring Himmerfj ärden överskat-

tats med runt 25 procent. En jämförelse 

mellan månadsmedelvärden utifrån satel-

litdata och månadsmedelvärden från det 

nationella miljöövervakningsprogrammet 

för station B1 i Himmerfj ärden 2008 visar 

att klorofyllkoncentrationerna numera är 

jämförbara med båda metoderna. 

Säsongsvariationen av klorofyllkon-

centrationerna vid station B1 visar de stora 

fördelarna med att kunna mäta vattenkva-

litetsparametrar med fj ärranalys. Satellit-

mätningarna kompletterar miljöövervak-

ningen genom att mätningar sker mellan 

tidpunkterna för fältprovtagningarna, 

vilket ger en mer komplett bild. 

De begränsningar metoden har är att det 

måste vara relativt molnfritt och att resulta-

ten endast avspeglar förhållandena ned till 

ett djup motsvarande ungefär två gånger 

siktdjupet. En annan aspekt är att satellit-

mätningarna måste kontrolleras mot fält-

data, vilket är tidskrävande och kostsamt. 

Men när det väl är gjort har man tillgång till 

omfattande data. 

Bredda kustzonsförvaltningen
Pålitliga vattenkvalitetskartor kan nu enkelt 

hämtas hem och kommer att användas för 

at t öv er   vaka och utvärdera Helcoms mål att 

återställa vattnets transparens. Satellitdata 

kan också användas för att direkt övervaka 

övergödningens eff ekter. Mätningar sker 

tätt och kontinuerligt, har mycket stor 

rumslig täckning och mätdata behandlas 

på samma sätt vid varje tillfälle. Detta gör 

satellitmätningar till ett kostnadseff ektivt 

och modernt miljöövervakningssystem. 

Redan nu kan man mäta fl era vattenkvali-

tetsparametrar tillförlitligt i kustområdena 

och i framtiden kommer metodens bety-

delse sannolikt att öka. Förutsättningen är 

ett utökat samarbete mellan experter inom 

fj ärranalys, den konventionella övervak-

ningen och slutanvändare, i en mer integ-

rerad kustzonförvaltning.S
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Utveckling av satellitmätningar 
sker internationellt
År 2002 sände ESA (European Space 
Agency) ut ENVISAT, en satellit försedd 
med sensorn MERIS (Medium Resolution 
Imaging Spectrophotometer) som an-
vänds för mätningar av havets spektrala 
signatur, det vill säga havets färg. MERIS 
är den första sensorn som är speciellt 
anpassad för studier inom kustområden. 
Man kan få fram koncentrationerna av 
vattenkvalitetsparametrar som klorofyll, 
suspenderat material och humus ämnen, 
med en hög rumslig upplösning på 300 
meter vilket gör det möjligt att mäta i fl i-
kiga kustområden.

Nu utvecklas en ny sensor kallad 
”Ocean & Land Color Instrument” (OLCI) 
som kommer att skickas upp i rymden 
år 2013. Den liknar MERIS optiskt, men 
kommer att mäta i fl er våglängder. OLCI 
kommer att vara i drift i 10 år, mellan 
2013 och 2023, så att en långsiktig över-
vakning av vattenkvalitet från rymden sä-
kerställs.

Ett operativt satellitsystem för över-
vakning av vattenkvalitet har utvecklats. 
Här kan man få fram koncentrationskar-
tor av klorofyll, suspenderat material och 
humusämnen, och observera hur fördel-
ningen av vatten kvalitetsparametrar för-
ändras  med tiden, och följa utvecklingen 
av en algblomning. Projektet startades 
som en pilotstudie under 2008, och har 
under 2010 anslutits till det europeiska 
programmet GMES MarCoast. I ett EU-
projekt, SPICOSA, om integrerad kust-
zonsförvaltning utvecklas också fjärrana-
lysmetoden som diagnostiskt verktyg, 
där olika optiska indikatorer för vatten-
kvalitet tas fram.

FAKTA

n Bildserien över Himmerfjärdsområdet från perioden 23 till 31 juli 2008 visar hur fjärranalys gör 
det möjligt att följa utvecklingen av en algblomning och förändringar i vattenkvalitetsparametrar 
över tid och rum. Kartorna visar situationen för klorofyll a de olika datumen 23, 24, 28, 30 och 
31 juli. Stationerna H2-H6, B1 och BY31 ingår i den nationella miljöövervakningen. Lantmäteriet 
Gävle 2010. Medgivande I 2010/0053.
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