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Vår fantastiska kust 

Svealandskusten inkluderar en magnifik skärgård 
med tusentals öar, holmar och skär. Från fastlan-
det och vattendragens mynningar möter sötvatten 
gradvis det öppna havet, via skärgårdens vikar, 
sund och fjärdar. det har skapat många typer av 
miljöer med höga naturvärden som även är viktiga 
för friluftsliv och turism. Svealands kustvatten-
vårdsförbund övervakar och utvärderar tillståndet 
i kustvattnet och arbetar för samordning och sam-
verkan inom regionen.

P  Vårt verksamhetsområde hyser en komplex mosaik av 
livsmiljöer i gradienter skapade av komplicerade strömmar. 
Därtill kommer påverkan från flera håll och av olika typer 
av mänskliga aktiviteter. Svealands kustvattenvårdsförbund 
följer utvecklingen i och påverkan på kustvattnet, med mål-
sättningen att skapa en gemensam bild av tillståndet. Då 
blir det lättare att prioritera och genomföra åtgärder för att 
nå god vattenkvalitet.

Kustområdet sträcker sig från Dalälvens mynning i norr 
till norra delen av Bråvikens mynning i söder. Geologiskt 
är detta ett plant urbergsområde med inslag av sprickdalar. 

Landhöjning gör att vikar snörs av och flador grundas upp, 
och skapar rika och skyddsvärda miljöer. Betydelsen av den 
processen minskar nu eftersom vattennivån samtidigt höjs. 
En höjning av vattenståndet har förutspåtts som följd av 
klimatförändringen. Hur stor den kan komma att bli är 
ännu oklart. Nya, rika skyddsvärda miljöer kan likafullt 
skapas även när havsnivån stiger.

Fyra regioner
Kuststräckan kan delas in i fyra huvudsakliga regioner:
•	 Bottenhavets kustslätt från Dalälven till Örskär med 

låglänta moränstränder som är hårt exponerade för 
nordliga stormar.

•	 Bottenhavets och Ålands havs klippbarriärkust från Ör-
skär till Arholma där öarna Gräsö-Singö-Väddö-Björkö-
Arholma skyddar de inre Roslagsfjärdarna

•	 Stockholms skärgård från Arholma till Landsort med 
breda innerskärgårdar, mellanskärgårdar och ytterskär-
gårdar i ett mäktigt urbergsområde där stora sprickda-
lar löper i huvudsaklig nord-sydlig riktning.

•	 Södermanlands skärgård där öar av mellanskärgårdstyp 
vetter direkt mot havet i en smal skärgård. 
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eftermiddagsdopp vid arholma.



3Årsrapport 2011 • SvealandS kuStvattenvÅrdSförbund

Vattendjupet är i genomsnitt 20–35 meter med enstaka 
djupsänkor på 50- till mer än 100 meters djup. Östersjöns 
djupaste del, Landsortsdjupet, ligger strax utanför den syd-
ligaste delen av Stockholms skärgård. Det är en snäv sänka 
som är nästan 460 meter djup. Den norra delen av detta 
område användes under tidigt 1900-tal som dumpnings-
område för uttjänt ammunition. Mycket annat har också 
slängts i djuphålan.

Vattenflöden och gradienter 
Kustområdet är komplext med 173 vattenförekomster, 
mellan vilka vattenutbytet sker genom mer eller mindre 
trånga sund. I Östersjön och även utanför vattendragens 
mynningar finns vertikala skillnader i salthalt. Strömmar 
av ett sötare ytvatten skapar en kompensatorisk motgående 
ström på djupet av saltare vatten, så kallad estuarin cirku-
lation. Stockholms innerskärgård utmärker sig genom att 
vara ett ovanligt stort lokalt estuarieområde. Förutom de 
nämnda strömmarna drivs vattenrörelser mellan bassänger 
även av vindar och lufttryck. Även större fartyg kan till viss 
del påverka vattenrörelserna och därmed fördelningen av 
näringsämnen inom och mellan bassänger.

Mälarens utflöde genom Norrström och skärgården har 
stor betydelse för kustvattnets sammansättning, och skapar 
en horisontell salthaltsgradient med ökande salthalt öst-
erut. Gradienten är viktig för vattenomsättningen i inner-
skärgården. Även läget i övergångsområdet mellan Botten-
havet och Egentliga Östersjön är betydelsefullt, där den norra 
delen påverkas av sydgående strömmar från Bottenhavet, 

medan kuststräckan i söder är mer påverkad av Egentliga 
Östersjön. Detta skapar en salthaltsgradient i Svealands 
kustvatten med ökande salthalt söderut. 

Stort avrinningsområde
Östra Svealand består till stor del av näringsrika uppodlade 
slättområden och skogsmarker vilket ger ett näringsrikt 
vatten som göder kustmiljön. De vattendrag som mynnar 
längs denna kuststräcka hämtar sitt vatten från nära en ti-
ondel av Sveriges yta, varav ungefär 60 procent är skogs-
mark och 20 procent är jordbruksmark. Norrström hämtar 
sitt vatten från det enskilt största avrinningsområdet med 
Hjälmaren och Mälaren som uppsamlande sjöar. Vatten-
drag som mynnar i Mälaren har källor ända bort i Berg-
slagen. 

Förutom miljonstaden Stockholm ligger bland annat 
Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Örebro inom det område 
varifrån vattnet till slut letar sig ut till Svealands kustvatten. 
I kustvattnet skapas därför ofta en gradient i när heten av 
tätorter och mynnande vattendrag med minskande halter 
av näringsämnen mot öppna havet. I Stockholms inner-
skärgård finns två viktiga källor; utsläppen från renings-
verken och utflödet från Mälaren. Huruvida sedimenten är 
en källa eller en sänka för näringsämnen är inte väl under-
sökt. Vattnet i Bottniska viken är mer närings fattigt än det 
i Egentliga Östersjön varför den nord-sydliga gradienten i 
salthalt även har en motsvarighet i näringshalt, med ökande 
halter söderut.

Svealandskustens vattenmiljö påverkas också av vatt-

de sydgående strömmarna från Bottenhavet 
har en tydlig påverkan på Svealands kustvat-

ten, där salthalten ökar söderut, från ungefär 
fyra promille i de norra delarna till närmare 
sju i söder. Utflöden av sötvatten från större 

vattendrag ger ytterligare en gradient från in-
ner- till ytterskärgård. Underlaget är baserat på 
förbundets provtagningar i juli och augusti, och 

är medelvärden för flera år.

Salthaltsgradienter i Svealand

Salinitet:
1,2–2,8

5,4–5,8
4,8–5,4
3,7–4,8
2,8–3,7

5,8–6,2

Salthaltsgradienter i Svealand
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net från öppna Östersjön, vars kvalitet i sin tur påverkas 
av de 85 miljoner människor som lever och verkar inom 
avrinningsområdet. Dessutom bidrar nedfall av långväga 
transporterade ämnen från luft, och från bottensedimenten 
frisätts eller fastläggs näringsämnen beroende på syretill-
gång.

Våra mätningar
För att bedöma vattenkvaliteten i områdets olika delar be-
driver Svealands kustvattenvårdsförbund en omfattande 
provtagning. Den startade i augusti 2001, då med cirka 200 
mätpunkter. De första åren gav förbundet en översiktlig 
bild av området och även av vilka punkter som är nödvän-
diga för att riktigt kunna bedöma tillståndet. Det har lett 
till att flera mätpunkter har kunnat tas bort. Andra bekostas 
av respektive länsstyrelse, och ett antal stationer inom den 
nationella miljöövervakningen har samordnats med för-
bundets program.

Förbundet strävar efter utökad samordning med de lo-
kala recipientkontrollprogrammen. Detta görs genom dia-
log med olika verksamhetsutövare om vad som är möjligt 
och nödvändigt för att deras data ska kunna samutvärderas 
med förbundets data. Hittills har detta lyckosamt genom-

förts i Oxelösunds, Nynäshamns och Nacka kommun.
Förutom provtagning arbetar förbundet med att kart-

lägga förorenande utsläpp, och vi har även tagit fram en 
vattenomsättningsmodell för området.

Direktiv från EU styr
En mycket starkt drivande kraft för de senaste årens vat-
tenarbete är EU:s ramdirektiv för vatten som via bland an-
nat vattenförvaltningsförordningen är införlivad i svensk 
lagstiftning. Här regleras hur provtagning ska genomföras, 
och hur ekologisk och kemisk status ska bedömas. Utifrån 
dessa klassificeringar har åtgärdsplaner och förvaltnings-
planer upprättats. Det har varit en uttalad målsättning för 
förbundet att stödja detta arbete i vårt vattendistrikt, Norra 
Östersjön. 

Nu har också ett marint direktiv implementerats i svensk 
lag. Det ska täcka området med öppet hav, och möta vat-
tendirektivet med ett visst geografiskt överlapp i kusten. 
Vad detta kommer att innebära är fortfarande oklart. De 
olika länderna ska framöver enas om vad och hur saker ska 
mätas, och vad ”God miljöstatus” innebär. I det arbetet 
kommer sannolikt förbundets data att vara efterfrågade.
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Svealands kustvattenvårdsförbund bedriver en 
omfattande provtagning av vattenkvaliteten i de 
flesta av kuststräckans havsområden.
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Om pROvtagningen
Varje station besöks två gånger, i juli och augusti. Provtag-
ningen är utformad för att kunna statusklassificera enligt 
vattenförvaltningens bedömningsgrunder (nFS 2008:1) för 
klorofyll, siktdjup, totalkväve och totalfosfor. dessutom mäts 
salthalt, temperatur, oorganiska näringsämnen (ammonium-
kväve, nitrit+nitrat-kväve, fosfat-fosfor, silikat-kisel) samt 
syrgashalter på djupare stationer. På ett urval stationer 
provtas även växtplankton.

År 2010 bestod programmet av:
•	 Ordinarie	stationer	(86	röda	punkter)	
•	 Tilläggsstationer,	bekostade	av	respektive	länsstyrelse	 

(63	orangea	punkter)	
•	 Samordnade	stationer,	från	den	nationella	miljööver-

vakningen samt den samordnade recipientkontrollen i 
oxelösunds, nynäshamns och nacka kommun  
(27 gula punkter)

FöRänDRingaR SeDan 2009
några mindre ändringar finns jämfört med 2009. Station 
Sö17 i Risöområdet utanför nyköping ersattes med Sö20 
i Kråkfjärden (som provtogs senast 2005). i Risöområdet 
återstår	ändå	två	stationer,	Sö16	och	Sö18.	Station	S17	i	
Kapellskärsområdet ersattes av station S17b i Söderarms 
skärgård. Station S21 och S28 i Yxlanområdet, samt S94 i 
Tranaröfjärden,	har	lagts	ned	då	annan	provpunkt	finns	i	
havsområdet.

Genom en nationell kampanj för växtplankton 2010, 
togs växtplanktonprover på fler stationer än vanligt. dess-
utom tillkom några helt nya stationer. i Uppsala län 
tillkom	station	U3b	i	vattenförekomsten	Gävlebuktens	
utsjövatten, som trots namnet klassas som kustvat-
ten. i Öregrunds kustvatten utanför Gräsö provtogs 
station U21. Station U22 tillkom i den norra avgrän-
sade delen av vattenförekomsten Östhammars-
fjärden, kallad Granfjärden. i södra Stockholms 
län	tillkom	station	Sö36	norr	om	Fifångsdjupet,	
och i Södermanlands län tillkom station Sö28b i 
hållsviken, samt Sö4 i Sillöfjärden.
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