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Hur klart kan det bli?

Vattnets siktdjup är ett mått på hur klart vatt-
net är. Det påverkas inte bara av mängden alger. 
Uppslammade lermineralpartiklar och färgade 
lösta humusämnen inverkar också. En ny studie 
visar betydelsen av dessa substanser och hur 
klart vatten vi kan förvänta oss att det blir när 
vi minskar utsläpp av näringsämnen och därmed 
minskar övergödningen.

Hur klart vattnet är varierar stort i skärgården. I det 
yttre havsbandet är vattnet normalt som klarast, 
medan olika faktorer gör vattnet grumligare längre 

in i skärgården. Vid förbundets provtagningar i juli och au-
gusti mäts vattnets siktdjup som ett mått på hur klart vatt-
net är. Det är avgörande för hur djupt ner i vattnet ljuset 
är tillräckligt för algers och bottenväxters fotosyntes och 
därmed på hur stora djup de kan växa.

Övergödning minskar siktdjupet
Tillförsel av kväve och fosfor gynnar tillväxten av växt-
plankton, mikroskopiska alger i vattnet, vilket ökar grum-
ligheten och minskar siktdjupet. Övergödningen har gjort 
att siktdjupet har minskat i Östersjön, sommartid från om-
kring 10 till 7 meter under 1900-talet. I Stockholms inner-
skärgård var siktdjupet som sämst på 1950-60-talet, bara 
omkring 1,5 meter, och har idag förbättrats till 3-4 meter, 
vilket främst beror på bättre avloppsrening som minskat 
algmängderna (se artikel i Svealandskusten 2015).

Fler faktorer påverkar siktdjupet
Inte bara alger påverkar siktdjupet. Vattnets innehåll av lös-
ta brun- eller gulfärgade organiska ämnen, främst så kall-
lade humussyror, har betydelse. Även vattnets innehåll av 
järn kan färga vattnet. Ett sådant område i Östersjön med 
påtagligt brunfärgat vatten är de mer humösa delarna av 
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Förbundets utförliga mätningar har 
använts för att ta fram en statistisk 
modell och analysera hur olika ämnen 
i vattnet påverkar siktdjupet.
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Bottniska viken. Det finns en allmän trend med allt bru-
nare vatten i många vattendrag som mynnar i Östersjön. 
För Mälaren är det inte så tydligt men det har spekule-
rats i att den siktdjupsförsämring man sett på senare tid i 
Stockholms innerskärgård kan bero på ökad brunfärgning 
av Mälarens vatten. 

Ytterligare en faktor som har betydelse är mängden 
grumlande partiklar av andra typer än plankton. Med vat-
tendrag tillförs uppslammade lermineralpartiklar från ero-
sion av bland annat lerjordar. Särskilt om det inte finns sedi-
mentationsbassänger i form av sjöar i avrinningsom rådet 
kan mycket av detta nå kustvattnet. Till detta kommer att 
vågor eroderar bottnarna i grunda skärgårdsom råden. Det 
blir alltså särskilt grumligt i samband med blåsigt väder 
och när skiktning av vattnet inte skyddar bottensedimenten 
från vattenrörelser.

Naturliga siktdjupsgradienter 
Delar av förbundets provtagningar 2010-2012 komplet-
terades med ytterligare mätningar och har tillsammans 
med data från andra områden använts i en analys av hur 
olika ämnen i vattnet påverkar siktdjupet. En statistisk mo-
dell har konstruerats som beskriver inverkan av respektive 
ämne på siktdjupet. Resultaten har nyligen publicerats, se 

hänvisning nedan. Som förväntat visar analysen att siktdju-
pet ökar ju längre ut man kommer från kusten. Resulta-
ten visar att detta inte bara beror på minskade algmängder 
(analyserat som klorofyll). Särskilt lermineralpartiklar (sus-
penderade oorganiska ämnen) har också stor betydelse för 
siktdjupet, och i vissa sötvattenpåverkade områden inver-
kar även lösta färgade humusämnen. Även om korrelatio-
nen mellan siktdjup och klorofyll är tydlig är det alltså inte 
den enda orsaken till siktdjupsgradienten. 

Det här betyder att kustnära vatten som naturligt inne-
håller högre halter lermineral och humusämnen har ett 
sämre siktdjup än yttre vatten även om klorofyllhalterna 
skulle vara likartade. Det är viktigt att vara medveten om 
detta då man gör åtgärder som ska förbättra siktdjupet så 
att förväntningarna är realistiska. Bedömningsgrunderna 
för att fastställa ekologisk status måste också anpassas så att 
det blir rimliga naturliga nivåer (referensvärden) på sikt-
djup och därmed också för djuputbredning av bottenväxter 
vid kusten.

Mänsklig aktivitet kan påverka 
En komplicerande faktor är att mänsklig aktivitet även kan 
påverka tillförseln av lermineral och humusämnen. Det 
kan röra sig om kustvatten nära vattendrag som är fysiskt 

Y sambandet mellan siktdjup och mängden av de optiskt aktiva 
substanser som påverkar vattnets klarhet är icke-linjärt. prin-
cipen illustreras i figuren som visar samband mellan klorofyll 
och siktdjup med en generell statistisk modell för olika nivåer av 
humusämnen och lermineralpartiklar typiska för olika skärgårds-
områden (linjer) samt siktdjups- och klorofylldata från förbundets 
mätningar från motsvarande områden (punkter). Mätningarna 
följer modellberäkningarna relativt väI. 

I yttre kustvatten (blå linje), här representerat av mätstationen 
B1 utanför askö, är siktdjupet stort på grund av låga koncen-
trationer av humusämnen och lermineral. siktdjupet försämras 
påtagligt vid ökade klorofyllhalter. I näslandsfjärden, i inner-
skärgården vid järna, är halterna humus och lermineral högre 
och även vid låga klorofyllnivåer är siktdjupet sämre än vid yttre 
kusten. I Mellanfjärden utanför nyköping påverkas siktdjupet 
starkt av höga halter lermineral och humus från vattendrag som 
mynnar i området. 

Y satellitbild över nyköpingsområdet. Mellanfjärden påverkas 
främst av nyköpingsån och siktdjupet styrs främst av lermineral 
uppslammat i vattnet. sjösafjärden påverkas även av svärtaån, 
som ofta tillför mycket stora mängder lermineral som färgar 
vattnet tydligt grågult. 

om siktdjupet är litet på grund av stora mängder lermineral 
eller humusämnen är det svårt att påverka siktdjupet positivt ge-
nom att minska mängden planktonalger. eftersom olika substan-
ser samtidigt påverkar siktdjupet och samvarierar i gradienter 
från kust mot öppet hav, är det ofta komplicerat att utvärdera vad 
som orsakar ett visst siktdjup eller en viss siktdjupsförändring. 

sIKTDjUp I KUsT ocH FjäRDaR

Sjösafjärden (Sö11b)

Mellanfjärden (Sö12)
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W Mätning av siktdjup med 
så kallad secchi-skiva och 
vattenkikare vid förbundets 
provtagning.

FaKTa
 Siktdjup – lätt att mäta

siktdjup är ett mått på hur djupt det går att se ner i 
vattnet. proceduren för att mäta siktdjup är enkel. en vit 
plastskiva, 25 cm i diameter, sänks ner till det djup där 
den till slut inte går att urskilja längre. sedan höjs den 
sakta tills den upptäcks igen. Medelvärdet av dessa djup 
blir siktdjupet. Helst ska en så kallad vattenkikare använ-
das vid observationen av siktskivan för att få bort störnin-
gar av reflexer från vattenytan. vid förbundets mätningar 
används en specialkonstruerad extra lång vattenkikare för 
att enklare nå ner till vattenytan från provtagningsbåten. 
Mätningen görs alltid på skuggsidan av båten.

De allra första siktdjupsmätningarna 
gjordes i Medelhavet 1865 av den ital-

ienske astronomen angelo secchi, som 
framförallt var pionjär inom astrofysik. 
siktskivan har fortsatt fått stor bety-
delse och kallas ofta för secchi-skiva.

starkt påverkade vilket ökar erosionen längs vattendraget 
eller där exempelvis plöjning i kombination med mycket 
avrinning ökar transporten av jordpartiklar från åkermark 
till vattendrag. Åtgärder inom jordbruket kan minska både 
mängden näringsämnen och lermineral som når kusten. 
Båda dessa faktorer förbättrar siktdjupet.

Likaså är en del av klorofyllgradienten naturlig. Be-
dömningsgrunden för siktdjup tar delvis hänsyn till detta 
genom att sötvattnets naturliga kväveinnehåll och hur 
mycket det påverkar räknas in. Varierande återcirkulation 
av näring från bottnarna under sommaren kan dock göra 
att vissa områden naturligt avviker med högre eller lägre 
klorofyllmängder och därmed påverkas siktdjupet. 
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Kustnära vatten som naturligt innehåller högre halter le-
rmineral och humusämnen har ett sämre siktdjup än yttre 
vatten även om klorofyllhalterna skulle vara likartade. Det 
är viktigt att vara medveten om detta då man gör åtgärder 
som ska förbättra siktdjupet så att förväntningarna är 
realistiska.
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W angelo secchi 1818 –1878. 




