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Tillståndet i kustvattnet 
– resultat från förbundets mätprogram 

Det var ett ovanligt år i Svealands stora skär-
gård. Ett inflöde av djupvatten under vintern 
orsakade syrebrist i djuphålorna, som inte 
avhjälptes av sommarens stora uppvällning. 
Denna rörde dock om i många vanligtvis skyd-
dade områden, och åstadkom ett mycket kallt, 
salt och klart vatten i stora delar av skärgården.

Mätningarna från förrförra sommaren, 2015, visade 
att salthalten i bottenvattnet minskat och syre-
halten ökat till följd av omblandning av vattnet 

och uteblivet inflöde av nytt djupvatten. Provtagningarna 
under sommaren 2016 visade att detta förhållande brutits, 
troligen redan under vintern. Då har ett salt och syrefat-
tigt vatten strömmat in i skärgårdens allra djupaste delar 
och försämrat syreförhållandena på djup över 60 meter. 
Under sensommaren kom sedan en kraftig uppvällning då 
ett salt, fosforrikt, men också syrerikt vatten strömmade 
in i stora delar av kusten. Detta vatten påverkade främst 
förhållandena i ett mer ytnära lager, medan det syrefattiga 
djupvattnet låg kvar. 

Stor uppvällning i augusti
Efter en kall försommar kom en efterlängtad värmebölja 
i juli, som sedan avlöstes av ett djupt lågtryck i början av 
augusti. De kraftiga vindarna förde ytvatten ut från kusten, 
samtidigt som en kompenserande ström av kallt djupvatten 
fördes in mot kusten och blandades upp i ytvattnet. Detta 
åstadkom ett snabbt och mycket påtagligt temperaturfall i 
vattnet, omvittnat av många förvånade badgäster. 

Det uppvällande djupvattnet var inte bara kallt och 
klart, utan också salt och syrerikt, och innehöll mycket av 
näringsämnet fosfat. Detta vatten kom att påverka skärgår-
den på många sätt, vilket beskrivs i både denna och före-
gående artikel. 

✒ Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

W Förbundets provtagningar görs två 
gånger per sommar vid närmare 200 
platser längs Svealands kust. Samtliga 
provtagningsstationer visas i tabeller 
och i en karta på rapportens sista sidor. 

FaKTa
 Trender för  

större områden 
På de följande sidorna finns 
diagram som visar förän
dringar över tid. Kartan 
här visar vilka kustvatten
förekomster som grup
perats för dessa diagram. 
Färgerna på kartan mots
varar färgerna på linjerna i 
diagrammen. 

Diagrammen visar 
utvecklingen för större om
råden och har gjorts genom 
att den relativa förändrin
gen 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 
medelvärden för juli och augusti. 

Detaljerade data redovisas i tabeller i slutet av rapporten. 
en karta över samtliga stationer som provtas inom förbundets 
program finns på sidan 36.

typområde 16&17

typområde 12n&15

typområde 12s&14

typområde 24

Områden trenddiagram
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Den senasTe oFFiciella Klassningen av kustvatt-
nens ekologiska status genomfördes under 2013, omfattar 
perioden 2007-2012 och är den senaste officiella 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 finns 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 
finns tillgänglig genom VISS, Vatteninformationssystem 
Sverige, www.viss.lansstyrelsen.se. 

eKologISK STaTuS, 2007–2012

Uppvällningen UnDer sommaren gav tydlig effekt 
på salthalten i ytvattnet längs kusten. Salthalten var normal 
i juli men ökade kraftigt i augusti till ovanligt höga nivåer 
i stora delar av skärgården. Djupvattnet från öppet hav har 
betydligt högre salthalt än kustens ytvatten. Det är tydligt 
att det uppstått en inåtgående ström mot kusten av salt, 
kallt vatten från djupare lager, som kompenserat för det 
ytvatten som förts ut av vindar och strömmar. Mer detaljer 
kring dessa händelser finns att läsa i artikeln på sidan 2.

Förbundets årliga mätningar visar på en nord-sydlig 
saltgradient i ytvattnet, med ökande salthalt från södra 
Bottenhavet, där salthalten normalt är under 5 promille, 
via Stockholms ytterskärgård ner till Södermanlands kust, 
där salthalten vanligtvis är omkring 6 promille.

Det finns också en väst-ostlig gradient från kust till hav. 
Den mest betydande utsötningen orsakar Mälarens stora 
utflöde genom Stockholm och Södertälje, samt flödet från 
flera stora vattendrag till de grunda fjärdarna vid Nyköping.

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 naturligt är högre nivåer i sötvatten än i 
havsvatten.

SalTHalT mätvärden  
salthalt (‰)  

2011–2016

Medianvärden per havs
område från förbundets 
mätningar under de se
naste sex åren. en tätare 
skala har använts för de 
höga salthalterna och en 
glesare för halter lägre 
än fyra.

ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig
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Utö

Möja Söderfjärd

Dragviksfjärden

Mysingen

Nämdöfjärden

Ornö
Hanstensfjärden

SIKTDjuP

exTremT KlarT vaTTen kännetecknar sommaren 2016. 
Särskilt längs Södermanlandskusten, där uppvällningen 
startade redan i juli, var vattnet mycket klart vid båda 
provtagningstillfällena. Siktdjupet var upp mot 10 meter i 
många fjärdar, betydligt mer än normalt. I Dragviksfjärden 
(Sö21) var siktdjupet drygt 9 meter både i juli och augusti, 
vilket kan jämföras med 4–6 meter för alla mätningar de 
senaste tio åren. Även kring Utö och Ornö i Stockholms 
södra skärgård var vattnet ovanligt klart, med siktdjup på 
över 7 meter i Mysingen (S107) och mer än 8 meter i Han-
stensfjärden (S90b). Längre norrut var siktdjupen mer nor-
mala i juli men blev stora i samband med den utbredda kraf-
tiga uppvällningen i augusti. I Nämdöfjärden (S97) mättes 
siktdjupet då till över 9 meter och i Möja Söderfjärd (S60b) 
till drygt 8 meter. 

Att vattnet var så klart berodde på att det uppvällande 
djupvattnet tryckte undan ytvattnet med de växtplankton 
som normalt sett grumlar våra näringsrika kustvatten. 
Växtplankton behöver både solljus och näring, och det nya 
kalla vattnet gynnade inte tillväxten av nya plankton som 
kunde ersätta de bortspolade.

Vikar i innerskärgården påverkades inte av uppvällning-
en, och hade därför mer normalt små siktdjup. Siktdjupet 
påverkas inte bara av övergödningssituationen utan också 
av naturliga faktorer. Kustnära områden kan påverkas av 
tillrinnande vattendrag som för med sig grumlande partik-
lar eller vatten som är brunfärgat av humusämnen. Grunda 
områden har generellt sett små siktdjup eftersom näring 
från bottnarna lätt når det produktiva ytskiktet vilket gyn-
nar tillväxt av växtplankton som gör vattnet mer grumligt. 

mätvärden 
siktdjup (m) 
augusti 2016

siktdjup
2011–2016

ekologisk status
siktdjup

2011–2016

ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig

Y Siktdjupet för sommaren 2016 var 
tydligt avvikande, särskilt för Söder
manlands och Stockholms södra 
skärgård (12s), men även för den norra 
skärgården (12n). I en statusklassning 
vägs dock alla mätningar de senaste sex 
åren samman. Detta gör att ett enstaka 
år inte ger så stort utslag i status
bedömningen.
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Stockholms innerskärgård

Nyköpings fjärdar

Säbyviken

Värmdö

Östhammarsfjärden

Bergshamraviken

Karlholmsfjärden

Nacka

Edsviken

BåDe ovanligT låga och ovanligT höga halter av 
klorofyll uppmättes under sommaren 2016. Klorofyll an-
vänds som ett mått på mängden växtplankton i vattnet. I 
augusti var klorofyllmängden per liter mycket låg längs 
stora delar av kusten där kallt, uppvällande djupvatten er-
satt ytvattnet. Troligen var det både för kallt och för sent på 
sommaren för att det sedan skulle hinna bildas någon blom-
ning. Klorofyllhalterna var ovanligt nog lika låga i stora de-
lar av den södra skärgården som i områdena längre norrut. 
Bottenhavets och Ålands havs yttre kustvatten har annars 
markant lägre halter än områdena i söder. 

De klart högsta klorofyllhalterna i Svealands kustvatten 
förekommer normalt i de grunda fjärdarna vid Östham-
mar och Nyköping. Därefter följer Karlholmsfjärden och 
Stockholms innerskärgård. Under 2016 noterades de hög-
sta halterna istället i Edsviken i Stockholms innerskärgård 
(S19). Här har det inströmmande vattnet blandat upp det 
näringsrika bottenvattnet och stimulerat en kraftig tillväxt 
av växtplankton. Samma effekt syns i Bergshamraviken 
(S37).

En liknande effekt syntes i Säbyviken (S73). Det är en av 
få vikar som har klassningen god status för klorofyll. Detta 
tyder inte på ett generellt gott tillstånd utan är resultatet av 
en mycket stark skiktning mellan yt- och djupvatten. Det 
gör att växtplankton redan tidigt på våren tömmer ytvatt-
net på näringsämnen och sedan tar med sig dessa när de 
sjunker ner i det stillastående bottenvattnet. Under som-
maren blir ytvattnet härigenom klart och näringsfattigt och 
det djupare vattnet blir näringsrikt och syrefattigt genom 
nedbrytning. Detta näringsrika bottenvatten blandades upp 
av det inflödande vattnet under 2016 och orsakade en ny 
algblomning. Klorofyllhalterna var därför ovanligt höga 
och siktdjupet endast hälften av det normala.

KloRoFyll & BIoVolyM
mätvärden 

Klorofyll (µg/l) 
 augusti 2016

STaTuSBeDöMnIng ocH TRenDeR
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2011–2016

ekologisk status
Klorofyll

2011–2016

ekologisk status
hög
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otillfredsställande
dålig

Y Både årets förhöjda klorofyllvärden i 
Stockholms innerskärgård (typområde 
24) och de ovanligt låga för kustens 
södra delar (12s&14) beror sannolikt på 
sommarens uppvällning.
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FoSFoR

Y Totalfosforhalten var 2016 på en 
fortsatt hög nivå i Södermanlands och i 
Stockholms mellan och ytterskärgård 
(typområdena 12s&15 och 12n&14). I 
Stockholms skärgårds nordligaste del 
och i uppsala läns kustvatten (typområde 
16&17) har inte halterna ökat på samma 
sätt. Inte heller i Stockholms inner
skärgård (24).

ekologisk status  
Totalfosfor 2011–2016

mätvärden oorganisk fosfor  
Dip (µg/l), 2011 – 2016

Totalfosfor 2001–2016 (µg/l)

mätvärden
Totalfosfor (µg/l) 

2011–2016

ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig

W normalt utgörs endast en liten del av totalfosforn i 
ytvattnet av fosfat, alltså oorganisk fosfor. Fosfathalten kan 
bli hög i ytvattnet främst där ett fosfatrikt djupvatten blandas 
upp. Vid uppvällningen i augusti 2016 var fosfatnivån kraftigt 
förhöjd i delar av kusten som normalt har låga halter.

höga nivåer av ToTalFosFor har uppmätts de senaste 
åren i de södra delarna av Svealand och i södra delarna av 
Stockholms mellan- och ytterskärgård. Halterna har inte 
ökat på samma sätt i de nordligare delarna eller i Stock-
holms innerskärgård.

På grund av den kraftiga uppvällningen utgjordes en stor 
del av totalfosforhalten i augusti 2016 av fosfat. I stora delar 
av Stockholms skärgård, där fosfathalterna under somma-
ren normalt knappt är mätbara (under 1 µg/l) var det nu ni-
våer på 5–10 µg/l. I Södermanlands kustvatten var nivåerna 
ännu högre, 10–20 µg/l. 

Detta visar på en kraftig tillförsel av fosfatrikt vatten som 
innehåller få växtplankton eftersom det kommer från större 
djup. Dessa och kvarvarande växtplankton har därför inte 
kunnat eller hunnit ta upp fosfat i den omfattning som det 
tillförts, sannolikt på grund av förhållandevis låga kväve-
halter och att uppvällningen skett kort före provtagningen. 
Den totala fosforhalten i vattnet vid uppvällningen, det 
vill säga summan av fosfat plus den fosfor som är bunden 
i plankton och andra partiklar, var därför överlag inte lika 
extrem.

Eftersom klorofyllhalten kan vara låg vid kraftig upp-
vällning påverkar det statusbedömningen så den närmar sig 
god status. Samtidigt blir dock fosforhalten hög, vilket gör 
att god status ändå kan bli svår att uppnå. Statusen för fos-
for vägs nämligen in i den slutliga statusbedömningen och 
statusen kan bli som bäst måttlig om näringsnivån klassas 
som måttlig eller sämre. Naturliga fenomen kan på detta 
sätt i ett kortare tidsperspektiv skapa osäkerhet i den sam-
manvägda tillståndsbedömningens representativitet.

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

DJUpvaTTneT som sTrömmaDe in mot kusten i sam-
band med uppvällningen hade låg kvävehalt. Därför var det 
överlag ovanligt låga halter i ytvattnet under mätningarna 
i augusti. I vissa vikar, där kväverikt stagnant bottenvatten 
blandades upp, var det istället ovanligt höga kvävehalter, 
liksom mycket höga fosfor- och klorofyllhalter. Uppväll-
ningen fick alltså olika konsekvenser i olika miljöer.

Brist på kväve kan stimulera tillväxt av kvävefixerande 
cyanobakterier, framför allt när det finns gott om fosfor. 
Kvävefixering som får pågå ett tag kan ge upphov till tydligt 
ökad totalkvävehalt i vattnet. Kvävet är då bundet dels i cy-
anobakterierna själva, men också i andra plankton som gyn-
nas av cyanobakteriernas kvävefixering, då denna till stor 
del läcker ut i vattnet. Denna effekt syntes inte 2016, men 
var särskilt tydlig 2015. Analyser av artsammansättning vi-
sar att det då var ovanligt stora mängder av kvävefixerande 
cyanobakterier i form av arter som bör ha vuxit till lokalt 
inne i skärgården snarare än transporterats dit utifrån. 

Generellt ser man en tydlig kvävegradient i Svealands-
kustens yttre vatten, med lägst halter i norr och ökande 
halter söderut. I skärgårdarna är halterna vanligtvis höga i 
de innersta områdena och minskar ju längre ut från kusten 
man kommer. Statusklassningen tar viss hänsyn till dessa 
skillnader, 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 naturliga tillskottet som 
kommer med tillrinnande sötvatten.

mätvärden
Totalkväve (µg/l) 

2011–2016

W Kartorna visar medelvärden för de sex senaste åren. Det 
har fördelen att den här typen av enskilda år med extrema 
värden inte gör några stora avtryck på tillståndet som 
helhet.

Y I områden där inblandning av det 
kvävefattiga djupvattnet varit kraftig, 
och annan kvävetillförsel liten, blev 
totalkvävehalterna för 2016 ovanligt låga. 
Stockholms innerskärgård (typområde 
24), som tillförs betydande mängder 
oorganiskt kväve från avloppsrenings
verkens utsläpp, hade däremot inte lägre 
halter än vanligt. 

ekologisk status  
Totalkväve 2011–2016

mätvärden oorganiskt kväve 
Din (µg/l), 2011–2016

Totalkväve 2001–2016 (µg/l)

STaTuSBeDöMnIng ocH TRenDeR

ekologisk status
hög
god
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otillfredsställande
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