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Tillståndet längs Svealands kust
Svealands kustvattenvårdsförbund bedriver i 
samverkan ett omfattande provtagningsprogram. 
Resultaten är till nytta för många, och används på 
flera sätt. Klassificering av vattenförekomsterna 
enligt vattendirektivets riktlinjer ger en begriplig 
bild av miljötillståndet i våra vatten.

P  Tillståndet i våra kustområden, visat som ett medelvärde 
för de senaste fem åren, visar ett mönster som i stort sätt 
överensstämmer med tidigare statusklassningar. Lägre kvä-
vehalt tillsammans med högre referensvärde och klassgrän-
ser i Bottenhavet ger god till hög status i de yttre delarna. 
I Bottenhavet och i Stockholms norra ytterskärgård ligger 
man nära gränsen till god status även för fosfor, klorofyll 
och siktdjup. Statusen för fosfor är generellt sämre än för 
totalkväve. 

De genomsnittliga växtplanktonmängderna är överras-
kande låga, särskilt i Stockholms innerskärgård och an-
slutande mellanskärgård. Samtidigt är variationen mellan 
olika tillfällen stor. Det är av stort intresse att ta reda på 
orsaken till skillnaderna mellan olika områden, om det ex-
empelvis har att göra med skillnader i artsammansättning. 
Detta kommer att göras som en del av Naturvårdsverkets 
forskningsprojekt Waters, i vilket personer från förbundets 
miljöanalysfunktion deltar. 

Två metoder för plankton
Tack vare en nationell kampanj av Naturvårdsverket och 
länsstyrelserna, togs under 2010 fler växtplanktonprover än 
vanligt i samband med förbundets provtagningar. Även ett 
antal helt nya stationer besöktes. Resultaten från kampan-
jen kommer att sammanställas under året.

Y en gradient där miljöstatusen blir allt 
sämre söderut är tydlig för den yttre 
kusten. längst in i innerskärgårdarna är 
statusen ofta otillfredsställande eller rent 
av dålig. 

Y Fosforhalterna ger klassningar från 
dålig till otillfredsställande längs stora 
delar av kusten. endast i Ålands hav klas-
sas statusen som god.

Y de yttre kustvattnen har en status 
som är på gränsen till god, medan inre 
delar oftast har betydligt sämre status. 
Stockholms innerskärgård har jämfört 
med andra påverkade områden ett förhål-
landevis stort siktdjup.

 Totalkväve  Totalfosfor  Siktdjup

vaTTenKvaliTeT	2006–2010

högekologisk status: god måttlig otillfredsställande dålig
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 Klorofyll a  Biovolym  Klorofyll och biovolym
sammanvägt

Det finns två olika metoder för att mäta mängden växt-
plankton i ett vattenprov. Den kan bestämmas med mik-
roskopisk räkning av olika arters antal celler som sedan 
används för att beräkna den totala biovolymen. Ett enklare 
sätt är att mäta hur mycket klorofyll, ett pigment i växt-
plankton, som finns i provet.

Dessa båda metoder ger något olika resultat. Ofta blir 
statusen uträknad från biovolym bättre. Det kan bero på 
hur klassgränserna i bedömningsgrunden är satta, men 
också på att metoderna till viss del mäter olika saker. Jäm-
fört med direkt räkning i mikroskop ger klorofyllmetoden 
ett mer indirekt mått på mängden växtplankton, eftersom 
klorofyllhalten varierar mellan olika växtplanktonarter, och 
med miljöfaktorer som närings- och ljustillgång. Å andra 
sidan inkluderar klorofyllanalysen även små växtplankton, 
så kallade pikoplankton, mindre än 2 mikrometer. Sådana 

räknas inte vid normal mikroskopering av växtplankton-
prover. 

Ett bra år i ytterområdena
Vid provtagningarna i juli 2010 var både kväve- och fos-
forhalterna ovanligt låga i Bottenhavet och i Stockholms 
ytterskärgård samt i den yttre mellanskärgården ner till 
Mysingen. Även siktdjupet var relativt stort, och kloro-
fyllhalten låg i dessa områden. I augusti var halterna mer 
normala. 

I Stockholms innerskärgård var värdena normala både i 
juli och augusti. I Edsviken däremot, var statusen ovanligt 
dålig, med höga halter av klorofyll, kväve och fosfor. 

Samtliga resultat för enskilda år redovisas i tabellform i 
slutet av rapporten.

Y Statusen för klorofyll liknar den för 
kväve, med undantag för Bottenhavet 
där klorofyllstatusen är något sämre. ett 
område i Stockholms innerskärgård klas-
sas faktiskt till god status, nämligen den 
relativt isolerade och djupa Säbyviken.

Y Täckningen	för	biovolym	är	inte	lika	
god som för klorofyll, och data finns 
endast fram till 2009. i flera områden där 
växtplanktondata finns är statusen över-
raskande god. 

Y den sammanvägda statusen för 
växtplankton ger en ljusare bild av läget 
jämfört med endast klorofylldata. i den 
kraftigt påverkade Östhammarsfjärden är 
statusen dock fortfarande dålig.
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Östhammarsfjärden  
– ett havsområde med problem
Östhammarsfjärden i Uppsala län, är en innesluten fjärd 
med begränsad vattenomsättning. Den har i arbetet med 
vattenförvaltningen klassificerats till Dålig ekologisk sta-
tus, och är rödfärgad på alla statuskartor. 

Vattenmyndigheten har bedömt att det kommunala re-
ningsverket som mynnar i fjärden utanför Östhammar har 
en betydande påverkan. Det saknar kväverening, och frå-
gan om sådan bör införas har prövats i Miljööverdomsto-
len. Den slutliga avvägningen landade i att det inte var skä-
ligt att ålägga kommunen att införa kväverening, eftersom 
området trots allt ligger något norr om den gräns där detta 
är obligatoriskt, och det är en mycket kostsam åtgärd.

Med stöd av Havsmiljöanslaget undersöker länsstyrelsen 
nu om övergödningsproblemen kan minskas genom en be-
handling av fjärdens bottensediment med ett aluminium-
salt. Förhoppningen är att detta ska minska fosforhalten i 
vattnet. Projektet avslutas i december 2011.

Är	deT	GranFjÄrden	SOm	Göder?
I samband med den nationella mätkampanjen togs prover 
även i havsområdets innersta del, Granfjärden. Den är ing-
en egen vattenförekomst, trots att den är tydligt avgränsad 
genom smala sund, och ingår inte i förbundets ordinarie 
program. 

Mätningarna visade överraskande höga halter av kväve 

och fosfor i Granfjärden. Detta kan tillföras från omkring-
liggande jordbruk, men näring kan också frigöras från bott-
narna under sommaren. Möjligen kan en del kväve tillföras 
av kvävefixerande cyanobakterier. 

Salthalten i Granfjärden var betydligt lägre än i de andra 
havsområdena. Utifrån de recipientkontrolldata som finns 
visar preliminära beräkningar att kvävehalten i Östham-
marsfjärden kan uppskattas väl bara utifrån en blandning 
av vatten från Granfjärden och Hunsaren. Det innebär att 
för Östhammarsfjärden är reningsverket sannolikt inte det 
enda problemet.

Bra	mÄTninGar	KrÄvS	För	rÄTT	åTGÄrder
Samtidigt har problem med kvaliteten på de befintliga 
data från recipientkontrollen uppmärksammats tidigare av 
förbundet. Det är mycket troligt att totalkvävehalten som 
mäts inom recipientkontrollen är alldeles för låg.

För att kunna ge bra rekommendationer för områ-
det behöver näringsbudgetar beräknas, vilket kräver täta 
mätningar av god kvalitet fördelade över hela året. Även 
tillförseln från land till Granfjärden bör mätas. Växtplank-
tonanalyser behövs för att avgöra betydelsen av kvävefix-
erande cyanobakterier för kvävetillförseln. Förbundet har 
här värdefulla prover från Östhammarfjärden som ännu 
inte utvärderats, och i samband med mätkampanjen togs 
även växtplanktonprover i Granfjärden. 

Y havsområdet Östhammarsfjärden i Uppsala län består av tre 
avgränsade vikar; Granfjärden, Östhammarsfjärden och hun-
saren. hela havsområdet är klassat till dålig status, och olika 
åtgärder diskuteras.

avrinningsområdet är markerat med gröna streckade linjer. 
Förbundets provtagningsstationer är markerade med rött. en 
station i Granfjärden provtogs av förbundet i samband med den 
nationella mätkampanjen. i recipientkontrollprogrammet provtas 
fem stationer väl spridda över hela havsområdet. 
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Y en jämförelse av analysdata från Granfjärden under loppet av 
en knapp månad, sommaren 2010. Svealands kustvattenvårds-
förbund (SKVVF) gjorde den första och sista mätningen, och 
recipientkontrollprogrammet (RK) den i mitten. det är mycket 
troligt att totalkvävehalten som mäts inom recipientkontrollen är 
alldeles för låg.
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Y mätningarna	visade	överraskande	höga	värden	i	Gran-
fjärden. Kväve- och fosforhalterna var dubbelt så höga, och 
klorofyllhalten mer än tre gånger så hög som i Östhammars-
fjärden.	Salthalten	är	klart	lägre.	medelvärde	för	ytvatten	vid	
provtagningar i juli och augusti 2010.

U22
gran-

fjärden

U18
östhammars-

fjärden
U14

Hunsaren

Salthalt 3,3 4,2 4,5

Totalkväve	(µg/l) 1944 990 559

Totalfosfor		(µg/l) 141 62 36

Klorofyll	a		(µg/l) 94 27 11

Siktdjup (m) 0,7 1,0 1,4

överraSKande	reSUlTaT

helt nya mätresultat tyder på att Granfjärden kan ha en oväntat 
stor påverkan på den övergödda Östhammarsfjärden. Kanske är 
inte reningsverket det enda problemet.
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Sedan 2003 gör förbundet månatliga provtagningar vid 
Norra Randen, Ålands hav, 6 sjömil utanför Grisslehamn. 
Stationen ger information om kvaliteten på det vatten som 
förs ner från Bottenhavet mot Stockholms skärgård med 
den sydgående kustströmmen.

Vintern 2010 var kall, med isläggning av Bottenhavet 
och Ålands hav. Detta hindrade provtagning i januari och 
februari. Vattentemperaturen var under noll grader vid för-
sta provtagningen i mars. 

Trenden från 2009 med ökad salthalt i bottenvattnet 
fortsatte under 2010. Samtidigt var salthalten i ytskiktet 
ovanligt låg under sommaren.

Kväve- och fosforhalterna var normala jämfört med ti-
digare mätningar. Ett ovanligt stort siktdjup uppmättes i 
samband med förbundets karteringsprovtagning i juli.

prOvTaGninG	i	ålandS	hav

Provtagningarna i Ålands hav utanför Roslagskusten är viktiga för 
att veta vilken kvalitet vattnet från Bottenhavet har. detta vatten 
strömmar sedan vidare in i Stockholms skärgård.
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reSUlTaT	–	STaTiOn	nOrra	randen	i	ålandS	hav
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W diagrammen visar 
resultat från förbundets 
provtagningar vid norra 
randen	2003-2010	i	form	
av djupviktade medelvärden 
för olika djupintervall 
(eftersom mätningarna är 
tätare i ytskiktet). Skiktet 
0-125 meter motsvarar 
hela vattenmassan vid 
provtagningsstationen.
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