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Tillståndet i kustvattnet 
– resultat från förbundets mätprogram 

Trots en kyligare inledning på sommaren 2019 
kom en ordentlig algblomning i gång redan i 
juli. Precis som året dessförinnan observerades 
ovanligt stora algmängder i ett stråk från norra 
till södra Stockholms skärgård. Detta ser ut att 
ha dominerats av cyanobakterier som inte är gif-
tiga. I öppet hav uppstod däremot en stor blom-
ning av den giftiga cyanobakterien Nodularia, 
som i slutet av juli drev in mot kusten. 

Fosforhalterna var fortsatt höga längs hela Svealands-
kusten, vilket troligen haft betydelse för uppkom-
sten av den kustnära algblomningen. I de djupaste 

fjärdarna var det fortsatt syrefattigt, vilket har koppling till 
infl ödande djupvatten från Östersjön.

Svalt i juli, varmt i augusti
Efter att juni 2019 börjat med förhållandevis varmt väder 
så blev juli genomsnittligt en sval månad. I slutet av juli 
kom värmen och lufttemperaturen i augusti blev istället 

lite högre än normalt. Temperaturerna i ytan vid juliprov-
tagningen i mitten av månaden var ofta omkring 15–17 
grader, vilket ökade till runt 20 grader i augusti. 

Variationen mellan olika delar av skärgården är dock 
stor. Det kallaste vattnet hittar man ofta längst in vid Slus-
sen i Stockholm. Detta beror på att Mälarens utfl öde dri-
ver en utåtgående ström vilket driver en motriktad, det vill 
säga inåtgående, kall djupvattenström som kommer upp 
till ytan närmast Stockholm. Det varmaste vattnet åter-
fi nns i vissa skyddade vikar, som Värmdös inre vatten och 
de avsnörda vikarna väster om Nynäshamn. 

Ett förhållandevis varmt område i mellanskärgården är 
vattnen kring Svartsö och Ingmarsö. Dessa vatten är rela-
tivt grunda och ligger lite skyddat från omgivande djupare 
vatten. Att temperaturen är lite högre i dessa områden vi-
sar att vattenströmmarna inte är så pass omfattande att de 
jämnar ut temperaturen under sommaren. Det visar också 
att det fi nns förutsättningar för lokala variationer av till ex-
empel tillväxt av alger.

✒ Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet
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juli 2019juli 2019 W Vattentemperaturen längs Svealands 
kust var relativt sval i juli, mellan 15 och 
17 grader. En del grundare områden 
värmdes upp snabbare, men annars 
kom de högre temperaturerna först i 
augusti detta år.

Salthalten längs Svealandskusten följer 
ett ganska enkelt mönster med en tydlig 
nord-sydlig gradient i kombination med 
utsötade områden där större sötvat-
tenutflöden mynnar. Ytvattnets salthalt 
har använts vid indelning av kusten i så 
kallade typområden som används vid 
bedömning av ekologisk status.

SALTHALTTEMPERATUR
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Syrefattiga saltvatteninbrott påverkar
Vi har under ett antal år uppmärksammat hur inström-
mande djupvatten från Östersjön påverkar de djupaste 
stora fjärdarna i skärgården. Det salta djupvatten som förs 
till dessa områden präglas av situationen i Östersjöns djup-
vatten, som visserligen har förbättrats de senaste åren, men 
fortfarande har låg syrehalt.

I förra årets rapport visade vi att det till sommaren 2018 
strömmat in extra mycket syrefattigt och salt djupvatten till 
Möja Söderfjärd och Kanholmsfjärden, som båda är över 
100 meter djupa. Sommaren 2019 var salthalten mer nor-
mal i Möja Söderfjärd och syrehalten inte riktigt lika låg, 
men fortfarande ansträngd i de djupaste partierna. I Kan-
holmsfjärden låg det kvar ett särskilt salt syrefritt vatten på 

de största djupen (90–100 meter). Detta är dock inte är helt 
ovanligt i denna fjärd. 

Något längre söderut, i de nästan lika djupa Nämdöfjär-
den och Jungfrufjärden, är syrenivån betydligt bättre, här 
klarar sig djur normalt bra även på de djupaste bottnarna. 
Det syrefattigaste vattnet från Kanholmsfjärden verkar inte 
nå till dessa fjärdar på grund av trösklar med mindre djup. 
Den lägre salthalten gör också att vattnet här inte blir lika 
kraftigt skiktat, vilket gör att det blandas om mer effektivt 
på vintern. Mätningarna 2019 visar att syrenivån i Jung-
frufjärdens djupvatten även det hade förbättrats sen 2018, 
då vi rapporterade de lägsta uppmätta halterna hittills vid 
förbundets mätningar, nära den gräns där man ofta anser 
att syrenivån påverkar djurlivet.
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Förbundets provtagningar görs två gånger per sommar vid närmare 200 platser längs Svealands kust. Samtliga provtagningssta-
tioner visas i tabeller och i en karta på rapportens sista sidor. Tidsserier från alla fjärdar finns också att se i samlade diagram på 
www.svealandskusten.se.
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DJUPVATTNETS VÄG IN I SKÄRGÅRDEN

W Djupvattnets väg in i mellanskärgården illustreras i dessa 
figurer. Fjärdarna finns markerade på kartan till vänster. Det 
salta djupvattnet som strömmat in från öppna Östersjön är 
också syrefattigt, vilket gett avtryck i de djupa fjärdarna. 

Mätningar finns på en centralpunkt i varje fjärd. Salt- och 
syrehalten har interpolerats mellan dessa punkter. Den grå 
ytan visar schematiskt bottentopografin med de största djupen 
i bassängerna och trösklarna mellan dessa. Landsortsdjupet är 
en referensstation i öppna Östersjön.
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Salt och kallt djupvatten i vissa inre vikar
Ovanligt salt och kyligt djupvatten observerades under 
sommaren 2019 i vissa isolerade vikar i skärgården. Dessa 
är mycket grundare (10–25m) än de stora djupa fjärdarna. 
De har ändå ett avgränsat vatten närmast botten på grund 
av en temperatur- och salthaltskiktning av vattenmassan 
som alltid bildas under våren och sommaren. 

Detta djupvatten var 2019 ovanligt salt i bland annat 
Brunnsviken, Edsviken, Säbyviken och Duvnäsviken. Det 
var också ovanligt kallt vilket visar på att det har legat kvar 
i viken sedan vintern eller åtminstone tidig vår. 

FAKTA
 Trender för 
större områden 
På de följande sidorna 
finns diagram som visar 
förändringar över tid. 
Kartan nedan visar vilka 
kustvattenförekomster 
som grupperats för dessa 
diagram. Färgerna på 
kartan motsvarar färgerna 
på linjerna i diagrammen 
på de följande sidorna.

Diagrammen visar 
utvecklingen för större 
områden och har gjorts 
genom att den relativa 
förändringen 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 me-
delvärden för juli och augusti. Detaljerade data redovisas i 
tabeller i slutet av rapporten.

typområde 16&17

typområde 12a&15

typområde 12b&14

typområde 24
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Språngskiktet förhindrar 
omblandning av ytvatten 
och djupvatten

Språngskikt bildat av skillnad 
i temperatur och salthalt

Viktigt med jämförelserVIKTIGT MED JÄMFÖRELSER

W I Brunnsviken visade mätningarna från 
2019 ovanliga värden. Temperaturen i 
augusti var mycket låg, bara 5 grader, och 
vattnet var också saltare än vanligt. Det 
bör delvis vara en effekt av att man detta 
år inte pumpat ut syrefattigt bottenvatten 
(på grund av renovering av pumpen).

Förbundets mätningar visar dock att 
det var ovanligt kallt djupvatten även i 
andra vikar, exempelvis närliggande Eds-
viken. Detta visar hur viktigt det är med 
jämförelseområden för att kunna bedöma 
mer storskaliga variationsorsaker.

Någon märkbar effekt i dessa vikar på syreförhållandena 
var inte tydlig, vilket delvis kan bero på att det här alltid 
blir syrefritt i djupvattnet. Ett kallt djupvatten bör göra att 
syreförbrukningen går långsammare. Å andra sidan kan 
ett kallt och salt och därmed tyngre vatten ligga kvar mer 
stabilt och isolerat längre tid så att syrebristen i slutändan 
ändå blir mer betydande. I huvuddelen av kusten med mot-
svarande bottendjup (10-25m) syntes ingen motsvarande 
tydlig avvikelse av temperatur och salthalt i djupvattnet, 
men här omsätts detta snabbare och blir inte liggande iso-
lerat lika länge.
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En vy över den vackra Brunnsviken. 
Här var djupvattnet ovanligt kallt 
under 2019.
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Nya bedömningsgrunder 
Inför den offi ciella statusklassningen 2019 har bedömnings-
grunderna för kväve, fosfor och klorofyll reviderats. Bland 
annat har säsongsperioden som används vid bedömningen 
ändrats, från tidigare juni–augusti till juli–augusti. Den nya 
perioden har fördelen att den är lämplig för hela Östersjö-
kusten, inklusive Bottniska viken, och den överensstämmer 
dessutom med Finlands bedömningsperiod. 

För kväve och fosfor har annars justeringen främst inne-
burit att den uppskattade naturliga tillförseln av kväve och 
fosfor med tillrinnande sötvatten, som används i beräk-
ningen, har reviderats. För klorofyll har en justering gjorts 
främst för att passa den nya bedömningsperioden. 

Jämfört med den senaste formellt fastställda bedöm-
ningsgrunden har revideringen inneburit något mindre 
strikta gränser och vissa områden kan ha fått en bättre klas-
sifi cering på grund av förändringen. 

För att komplicera det hela har däremellan en prelimi-
när revision används vid statusklassningar och jämfört med 
denna är den nya som fastställts något striktare för kväve 
och fosfor. För klorofyll är det dock fortfarande en något 
mildare bedömning i den nya fastställda bedömningsgrun-
den och fl er områden bedöms ha god status än tidigare. 
I tabellen i slutet av rapporten har alla statusklassningar 
(färger) uppdaterats enligt den nya fastställda bedömnings-
grunden för hela tidsperioden 2001–2019. 

Östhammarsfjärden

Stockholms 
innerskärgård

Karlholmsfjärden

Nyköpings fjärdar

Södertälje

Nynäshamn

Bottenhavet

Ålands hav

Egentliga Östersjön

Älgöfjärden

EN NY OFFICIELL KLASSNING av kustvattnens övergri-
pande ekologiska status genomfördes under 2019, och om-
fattar perioden 2013 – 2018. Sådana klassningar ska enligt 
vattendirektivet genomföras vart sjätte år, och detta är den 
tredje som genomförts hittills.

Enligt vattendirektivet ska alla vatten ha en status som är 
minst god, det vill säga grön eller blå färg på kartan. I annat 
fall skall ett åtgärdsprogram upprättas. Den offi ciella klass-
ningen har genomförts av Länsstyrelsernas beredningsse-
kretariat med det så kallade WATERS-verktyget.

För de fl esta av Svealands vattenförekomster har kloro-
fyll bedömts vara den mest relevanta biologiska kvalitets-
faktorn för statusbedömningen, eftersom andra biologiska 
data saknas. Även om klorofyll i några områden visar på 
god status har den sammanvägda ekologiska statusen för 
dessa områden i slutänden klassats till måttlig, eftersom en 
måttlig eller sämre status för kväve och fosfor sänker den 
sammanvägda bedömningen till måttlig. I vissa områden 
har även undersökningar av bottenfauna och biovolym för 
växtplankton påverkat statusen.

För några vattenförekomster fi nns det avvikelser i den 
offi ciella klassningen mot den bedömning som redovi-
sas av förbundet på följande sidor. Det gäller till exempel 
Älgöfjärden i Värmdö kommun. Det kan bero på vilka år 
som inkluderats i bedömningen, men också om en viss sta-
tion tagits med eller inte. Ett litet avgränsat delområde av 
en vattenförekomst kan i vissa fall avvika kraftigt mot vat-
tenförekomsten i övrigt. 

Kartor och detaljerade underlag, se: VISS, Vatteninfor-
mationssystem Sverige, www.viss.lansstyrelsen.se.

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig
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EKOLOGISK STATUS 2013 – 2018
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Bedömningsgrunden för klorofyll har ändrats till juli-augusti. 
Den perioden passar för hela Östersjökusten, även längst i 
norr, och är samma som man använder i Finland.



6 SVEALANDSKUSTEN 2020 • Svealands kustvattenvårdsförbund

           SIKTDJUP I INNERSKÄRGÅRDEN 

GRUNDA VIKAR I INNERSKÄRGÅRDEN har ofta ett litet 
siktdjup. Det gäller till exempel Stavbofjärden och Gälö-
fjärden. Näring från bottnarna når lätt det produktiva yt-
skiktet vilket gynnar tillväxt av växtplankton som gör vatt-
net mer grumligt. Dessutom grumlas lätt sediment upp i 
dessa områden om det blåser. Kustnära områden påverkas 
dessutom av tillrinnande vattendrag som för med sig grum-
lande partiklar, näringsämnen eller vatten som är brunfär-
gat av humusämnen. Sammantaget gör detta att vissa områ-
den naturligt har sämre siktdjup än vad som skulle förväntas 
utifrån algmängder och övergödningssituation. 

I VISSA DJUPA, isolerade och kraftigt skiktade vikar i inre 
skärgården kan vattnet istället bli mycket klart. Ett par typ-
exempel är Säbyviken och Vårgärdssjön. En förklaring är 
att växtplankton redan tidigt på våren tömmer ytvattnet på 
näringsämnen och sedan tar med sig dessa när de sjunker 
till botten. Eftersom vikarna oftast har begränsat vattenut-
byte tillförs inte heller nya näringsämnen från närliggande 
vatten vilket gör att ingen ny produktion kan ske och vatt-
net blir fattigt på partiklar. Näring som frigörs vid nedbryt-
ningen blir kvar i det stillastående bottenvattnet och ytvatt-
net blir klart och näringsfattigt på sommaren. 

Sötvattentillfl ödet, och därmed tillförseln av brunfärgad 
humus, är också lågt till dessa vikar. De har också en relativt 
liten andel grunda bottnar varifrån näring kan läcka till yt-
vattnet eller som innehåller lösa sediment som kan grumlas 
upp.

Y Siktdjupet är ett mått på hur klart vattnet är. Det mäts med 
en rund vit plastskiva (25 cm diameter) som sänks ner tills den 
precis inte kan urskiljas längre. Sedan höjs den sakta tills den 
upptäcks igen. Medelvärdet av dessa djup blir siktdjupet. Siktdju-
pet påverkar hur långt ner växter kan leva. En tumregel är att det 
dubbla siktdjupet utgör maxdjupet för var man kan hitta fastsit-
tande växter.
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I grunda vikar som Stavbofjärden når näring från botten 
lätt ytskiktet och gynnar växtplanktonens tillväxt.
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Stavbofjärden

Gälöfjärden

Vårgärdssjön

Säbyviken

Kanholmsfjärden

Nämdöfjärden

Saxarfjärden

Yxlan

Strömmen

Björnöfjärden

Träsköfjärden

Ingaröfjärden

Östhammarsfjärden

Nyköpings fjärdar

SIKTDJUP 

DET STÖRSTA SIKTDJUPET längs Svealandskusten åter-
fi nns som väntat i ytterskärgården även om siktdjupet även 
här minskar påtagligt när algblomningar ökar grumlighe-
ten. I de stora, djupa fjärdarna något längre in är siktdju-
pet också ofta förhållandevis stort. Det gäller till exem-
pel Östra Saxarfjärden (S41), Kanholmsfjärden (S86) och 
Nämndöfjärden (S97). En orsak är att de grunda bottnar 
som fi nns längs stränderna är relativt renspolade från lätt-
uppgrumlat material. När planktonalger som tillväxt i yt-
vattnet sjunker mot botten tar de med sig bunden näring 
från ytvattnet som utarmas på näringsämnen. Näringen 
hamnar i bottenvattnet där det på grund av temperatur-
skiktning av vattenmassan blir kvar tills vattnet kyls ner och 
blandas om framåt hösten.

På grund av algblomning var siktdjupet ovanligt litet i 
juli 2019 i ett stråk från Yxlan ner mot Kanholmsfjärden 
och vidare ner södra Stockholms skärgård. I Träsköfjärden 
var siktdjupet bara omkring 3 meter. Längre söderut var det 
ovanligt grumligt i Erstaviken och Ingaröfjärden, med min-
dre än 4 meters siktdjup. I innerskärgården fortsätter tren-
den de senaste åren med en återgång till bättre siktdjup. 
Liksom 2018 var det 2019 särskilt klart i innerskärgården i 
juli, med undantag för den allra innersta delen (Strömmen).

Det bästa siktdjupet under 2019 års mätningar upp-
mättes i Björnöfjärden, 8,4 meter i juli. I denna fjärd har 
fosforhalterna minskats genom åtgärder som binder upp 
fosfor i sedimenten. I vissa andra liknande djupa, isolerade 
och kraftigt skiktade vikar i inre skärgården kan vattnet 
dock också bli mycket klart. Ett exempel är Vårgärdssjön 
i Nacka, där siktdjupet var nästan lika stort (8,0 m i juli). 

Mätvärden
Siktdjup (m)

juli 2019

Siktdjup 2014–2019Ekologisk status
Siktdjup 2014–2019

Y Sörmlandskusten har haft stora varia-
tioner med uppvällning av klart vatten 
vissa år och algblomning och grumligt 
vatten andra år. I statusklassningen vägs 
dock alla mätningar de senaste sex åren 
samman. Det gör att ett enstaka år inte 
ger så stort utslag.
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                     CYANOBAKTERIEBLOMNING

I SKÄRGÅRDEN BILDADES EN TYDLIG ALGBLOMNING 
redan i juli, trots relativt svalt vatten. Både förbundets 
mätningar och satellitbilder visar på mycket cyanobak-
terier i ett stråk från Yxlan i Stockholms norra skärgård 
(Skatfjärden, S31) ner via Svartlögafjärden (S49) mot Kan-
holmsfjärden (S86) i centrala skärgården och sen fortsatt 
ner i Nämdöfjärden (S97), Ingaröfjärden (S99), Erstaviken 
(S100) och Mysingen (S107). 

Utbredningsmönstret var närmast identiskt med det 
algblomningsstråk som observerades under den ovanligt 
varma julimånaden 2018. Trots kallare vatten 2019 har tro-
ligen solinstrålningen och den goda fosfortillgången gett 
tillräckliga förutsättningar för tillväxt.

Detta stråk av cyanobakterier var ofta omblandat i vatt-
net ner till 5-10 meters djup. Mikroskopanalyser visar att 
släktena Aphanizomenon och Dolichospermum (tidigare 
kallat Anabaena) dominerade denna blomning. Eftersom 
Dolichospermum har en något större tendens att fl yta mot 

ytan kan denna vara mer dominerande på satellitbilder. 
Lyckligtvis brukar dessa arter normalt inte vara giftiga. 

UTE TILL HAVS BILDADES SAMTIDIGT en annan stor alg-
blomning. Den dominerades av den giftiga cyanobakterien 
Nodularia. Nordostliga vindar i slutet av juli gjorde att 
ytansamlingar började mot driva in mot de yttre delarna av 
skärgården. Dessa områden är normalt skyddade från in-
drivande blomningar från öppet hav eftersom den sydgåen-
de kustströmmen som för med sig vatten från Bottenhavet 
trycker bort det mesta av dessa cyanobakterier från kusten.

Den stora mängden cyanobakterier påverkade inte bara 
klorofyllnivåerna utan minskade även siktdjupen. Eftersom 
cyanobakterier har den unika förmågan att omvandla kväv-
gas som fi nns löst i vattnet till biologiskt tillgängligt kväve, 
som nitrit, nitrat och ammonium, så ökar de också total-
kvävehalten i vattnet. 
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W Under juli uppstod en imponerande 
cyanobakterieblomning av katthårs-
algen Nodularia ute i Östersjön. Inne 
i skärgården pågick samtidigt en 
blomning av andra sorters cyanobak-
terie, nämligen Dolichospermum och 
knippvattenblom, Aphanizomenon.

Y En bra beskrivning av den giftiga Nodularia är ”rabarbersoppa” eftersom de ofta aggregeras ihop i trådiga, gulgröna flockar (t.v.). Även 
Dolichospermum har en gulgrön färg (t.h.). Knippvattenblom (Aphanizomenon) däremot ser ut som mörkt blågröna barr i vattnet (ej på bild).
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FAKTA
 Begreppet algblomning 

Med det väletablerade begreppet algblomning avses en 
massförekomst av mikroskopiska plankton som tydligt 
grumlar vattnet. I begreppet brukar man vanligtvis inklu-
dera även cyanobakterieblomningar, trots att dessa inte alls 
tillhör växtriket. Ofta är det svårt att utan mikroskopanalys 
veta vilken art som blommar, och många gånger är det flera 
olika arter som blommar samtidigt.
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Mysingen

Yxlan

Kanholmsfjärden

Nämdöfjärden

Svartlögafjärden

Ingaröfjärden

Gräsö

Stockholms 
innerskärgård

Nyköpings fjärdar

Örsbaken

Karlholmsfjärden

Östhammarsfjärden

Värmdö

KLOROFYLL ANVÄNDS SOM ETT MÅTT på mängden mik-
roskopiska alger inklusive cyanobakterier i vattnet. Mät-
ningarna 2019 blev ytterligare ett år med höga klorofyllhal-
ter i juli i samband med massförekomst av cyanobakterier i 
Stockholms mellersta skärgård. I de yttre delarna, utanför 
blomningsstråket, var halterna förhållandevis låga. 

I slutet av juli gjorde dock nordostliga vindar att även 
dessa områden drabbades av indrivande Nodularia-ansam-
lingar. Klorofyllnivån var i juli också ovanligt hög i kring 
Gräsö i södra Bottenhavet. Satellitbilderna tyder på att det 
var samma typ av kustblomning av cyanobakterier i detta 
område som längre söderut.

I augusti var det istället höga klorofyllnivåer i Sörmlands 
skärgård, särskilt i anslutning till Nyköpings fjärdar, som 
Örsbaken. Klorofyllhalterna i Stockholms innerskärgård 
ökade från låg nivå i juli till mer normal nivå i augusti. 

Ett antal områden har så pass låga klorofyllnivåer att sta-
tusen klassas som god med gällande bedömningsgrund uti-
från de senaste sex årens mätningar. Det är främst Värmdös 
inre vatten, med bland annat Älgöfjärden, Grisslingen och 
Tranaröfjärden. Sandöfjärden norr om Värmdö får till och 
med hög status. Men även Trälhavet och Östra och Västra 
Saxarfjärden får god status baserat på klorofyll. 

Isolerade djupa vikar med liten tillrinning, som Säbyvi-
ken, Nynäsviken och Björnöfjärden klarar också gränserna. 
För några av dessa områden är den höga klorofyllstatusen 
i huvudsak ett resultat av de i siktdjupsavsnittet beskrivna 
mekanismerna med förlust av näring från ytvattnet under 
våren och sommaren till ett isolerat bottenvatten. 

      KLOROFYLL & BIOVOLYM
Mätvärden

Klorofyll (µg/l)
 juli 2019

STATUSBEDÖMNING OCH TRENDER

Mätvärden klorofyll 
2014–2019 (µg/l)

Ekologisk status
Klorofyll 2014–2019

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig Y De klart högsta klorofyllhalterna 

i Svealands kustvatten förekommer 
normalt i de grunda fjärdarna vid Öst-
hammar och Nyköping. Därefter följer 
Karlholmsfjärden och sedan Stock-
holms innerskärgård.
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MÄTNINGARNA 2019 VISAR ATT TRENDEN med höga 
halter av fosfor längs hela Svealandskusten fortsätter. Se-
dan 2014 ligger fosfornivåerna på en klart högre nivå än ti-
digare, framförallt i de södra delarna. Även i den mellersta 
och norra delen av Stockholms skärgård, där nivån överlag 
är lägre, har halterna procentuellt sett har ökat ungefär lika 
mycket. 

De förhöjda fosfornivåerna längs Svealandskusten under 
sommaren kan kopplas till ökade fosforhalter i öppet hav i 
Egentliga Östersjön. Detta utsjövatten påverkar fosforni-
våerna i skärgården under vintern och även halterna i det 
djupvatten som förs in mot kusten under våren och som-
maren. 

Fosforhalterna är generellt högre ju längre söderut man 
kommer. Detta beror på infl uensen från den relativt fosfor-
rika Egentliga Östersjön. Bottenhavet har betydligt lägre 
halter, och de sydgående strömmarna därifrån skapar en 
nord-sydlig fosforgradient längs Svealandskusten. 2019 
blev dock ytterligare ett år med ovanligt höga fosfornivåer 
också i de norra delarna av Svealand. Därmed är hela Sve-
landskusten påverkad av förhöjda halter. Om detta är en 
tillfällighet eller stabiliseras på en ny nivå även i detta om-
råde får fortsatta provtagningar utvisa. 

I den senaste statusklassningen klarar inga vattenföre-
komster gränserna god status för fosfor. Nära gränsen lig-
ger Björnöfjärden, där åtgärder mot just fosfor genomförts 
genom fällning i sedimenten, och Sandöfjärden i Stock-
holms mellersta skärgård. Flera andra djupa fjärdar i detta 
område, bland annat Saxarfjärden, har dock halter som är 
nästan lika låga.

FOSFOR
Mätvärden

Totalfosfor (µg/l)
 juli 2019

STATUSBEDÖMNING OCH TRENDER

Mätvärden totalfosfor
2014–2019 (µg/l)

Ekologisk status
Totalfosfor 2014–2019

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig Y Efter att ha ökat år 2014 i södra och 

mellersta delarna och år 2018 i norra 
delarna av Svealand är fosfornivåerna 
nu förhöjda längs hela Svealands-
kusten jämfört med första delen av 
tidsserien. De kraftigt förhöjda fosfor-
nivåerna i Stockholms innerskärgård 
under 2016 och 2017 ser ut att ha varit 
en tillfällighet. Halterna är nu tillbaka 
på mer normala nivåer. 
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KVÄVE

TOTALKVÄVEHALTEN VISAR SUMMAN av olika kvävefor-
mer i vattnet, inklusive det som är bundet i planktonorga-
nismer. Kvävgas som är löst i vattnet ingår inte. De lägsta 
kvävehalterna återfi nns i södra Bottenhavet och infl uensen 
av den sydgående kustströmmen syns tydligt som lägre kvä-
vehalter i de norra delarna av kusten.

Under 2019 var totalkvävehalterna mycket över det 
normala i hela stråket av algblomning, från Stockholms 
skärgårds mellersta kustvatten och ner längs hela Svea-
landskusten. En förklaring till detta är cyanobakteriernas 
kvävefi xering som utnyttjar annars otillgänglig löst kvävgas. 
Processen stimuleras av brist på kväve och överskott på fos-
for i vattnet. Sådan kvävefi xering som får pågå ett tag kan 
ge upphov till tydligt ökad totalkvävehalt i vattnet. Kvävga-
sen binds dels i cyanobakterierna själva men läcker också ut 
i vattnet som tillgänglig näring vilket stimulerar tillväxt av 
andra bakterier och växtplankton. 

I augusti 2019 uppmättes ovanligt höga nivåer tillgäng-
ligt kväve (nitrat och ammonium) i delar av skärgården som 
normalt har låga nivåer av dessa ämnen. Troligen en effekt 
av nedbrytning av den algblomning som tidigare observe-
rats i samma område. 

Andra möjliga bidragande kvävekällor är att det frigörs 
kväve från sedimenten under sommaren när organiskt ma-
terial bryts ner där, på samma sätt som en stor del av fosforn 
frigörs från sedimenten. Kväve och fosfor kan sedan blan-
das upp i ytvattnet och stimulera tillväxt av växtplankton. 

Mätvärden
Totalkväve (µg/l)

 juli 2019

W Kvävehalterna i inre skärgården är 
vanligtvis höga på grund av tillförsel från 
sötvatten och reningsverk, och minskar 
ju längre ut från kusten man kommer. 
Statusklassningen tar hänsyn till dessa 
skillnader, som delvis är naturliga. Det 
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.

Ekologisk status  
Totalkväve 2014–2019

Mätvärden totalkväve(µg/l), 
2014–2019

STATUSBEDÖMNING OCH TRENDER
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