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1 English Summary 

The Bohus Coast Water Quality Association commissions regular hydrographical cruises 
along the Bohus coast according to a specific marine monitoring programme. The purpose 
of the monitoring programme is to study short- and long-term variability in 
hydrographical conditions. During 2015, these surveys were carried out partly by Medins, 
January to June and partly by the Swedish Meteorological and Hydrological Institute 
(SMHI), July to December.  

The year 2015 offered excess temperatures most of the year with a really warm spring and 
autumn and a very warm December to finish the year. Only during May to early July, the 
temperature was slightly below normal. The year started off wet in January and was then, 
after a normal spring, again very wet from May to December, except for the extremely dry 
month of October. 

The sea surface temperatures were more or less normal during 2015 with only a few 
abnormal values. In August, however, the sea surface temperatures on most of the stations 
were lower than those observed in July and September. The salinity in the surface water 
showed some variations foremost in the first four months and in the last four months. The 
stations showing more or less no deviations at all during 2015 were those in the fjords. 

Nutrient concentrations of inorganic nitrogen deviated a little bit more than during the 
former four years, with values both above and below normal. High levels of run-off from 
land in January, June, September and December can explain some of the deviations, but 
not all. Although the high levels of run-off from land were the same for phosphate, the 
same pattern with deviations was not to be seen for this parameter. Galterö and the fjords 
are the stations showing almost no deviations for either inorganic nitrogen or phosphate 
during 2015. 

Ecological status for nutrients, according to the Water Framework Directive, is good 
along the entire Bohus Coast except for the transition water station of E. Älvsborgsbron, 
and further out at Danafjord, where the status is moderate. 

Classification of ecological status for oxygen shows high or good status along the Bohus 
Coast except within the Havstensfjord and Koljöfjord, north of Orust, where it is bad. 
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2 Inledning 

På uppdrag av sina medlemmar utför Bohuskustens vattenvårdsförbund regelbundet marina 
undersökningar enligt ett fastställt kontrollprogram. Under perioden januari till och med 

juni 2015 var Medins Havs och Vattenkonsulter (info@medinsab.se) utförare av 
provtagning och analysering. Från juli till årets slut var det SMHI som utförde dessa 
uppgifter. Bohuskustens Vattenvårdsförbunds tilldelade SMHI ansvaret för 
produktionen av årsrapporten 2015. Tidigare har Alsbäck i Gullmarsfjorden funnits med 

i årsrapporten som en referens- och jämförelse station framförallt till Inre 
Gullmarn/Björkholm.  Alsbäck provtogs endast i juli 2015 och utgår därför i 
årsrapporten i år.  

Syftet med kontrollprogrammet är att studera förändringar på kort och lång sikt i de 
hydrografiska förhållandena, vilka är styrande för många av de biologiska processerna i den 
marina miljön. Totalt fjorton stationer ingår i programmet och provtagning sker vanligen 
under första måndagen och tisdagen varje månad. De parametrar som mäts är temperatur, 
salthalt, syre, fosfat, totalfosfor, nitrat, nitrit, ammonium, totalkväve, silikat, siktdjup, 
partikulärt organiskt kol (POC), partikulärt organiskt kväve (PON), och klorofyll a. POC och 
PON mäts dock bara vid 6 av stationerna. Provtagningsdjupen är 0.5, 2, 5, 10, 15, 20, 30 m 
o.s.v. samt vid botten, förutom POC och PON som provtas på djupen 0.5, 5 och 20 m. 

Brofjorden (58° 21.6’ N, 11° 25.5’ O), är hos datavärden SMHI en gammal station som 
främst provtogs mellan 1961-1987. Stretudden (58° 20.6’ N, 11° 24.2’ O), är en station som 
provtogs tidigt 70-tal, sedan mer regelbundet från och med 1990. Under 2000-talet 
förekommer beteckningen Brofjorden/Stretudden men för att undvika risk för förväxling med 
den äldre stationen Brofjorden så har datavärden valt att endast använda sig av namnet 
Stretudden. 

3 Väderåret 

 

Figur 1. Månadsmedelvärden av nederbörd och temperatur för Vänersborg. 

 

Väderåret 2015 bjöd på temperaturöverskott större delen av året med en riktigt varm vår och 
en riktigt varm avslutning på året. Endast under maj och fram till början på juli var 
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temperaturen något under det normala. Året inleddes blött i januari och var sedan väldigt 
nederbördsrik från maj till december, undantaget den extremt torra oktobermånaden. 

Vädret under januari dominerades av lågtryck från Atlanten, vilket medförde att månaden i 
större delen av landet var varm och otroligt blåsig för årstiden och nederbördsmängderna över 
det normala. Natten till den 2:a rörde sig ett djupt lågtryck in över mellersta Sverige och 
fortsatte under dagen österut mot Finland. Lågtrycket förväntades nå stormstyrka och fick 
därför namnet Svea, men det blev inte riktigt så kraftfullt. Gränsen för storm går vid 24,5 m/s 
i medelvind och högsta uppmätta medelvind i samband med ovädret Svea var 22,5 m/s vid 
Väderöarna. Några stationer i Halland och södra Västergötland uppmätte 30-40 mm regn. 
Stormarna avlöste varandra och nederbördsområdet tillhörande lågtrycket Egon drog in över 
västra Svealand och Götaland tidigt på morgonen den 10:e och fortsatte mot nordost över 
landet. Lågtryckets centrum försköts under andra halvan av dygnet från Norge till ett 
dellågtryck över Svealand. Söder om lågtryckets centrum blåste det kraftigt med storm i 
medelvind på många håll längs kusterna. Väderöarna vid Bohuskusten rapporterade både 
högsta medelvinden med 30,1 m/s och högsta byvinden med 39,9 m/s.  

Lågtryck ute på Atlanten närmade sig återigen och natten till den 12:e drog ett 
nederbördsområde in över Sverige som på sina håll gav 15-30 mm. Det var även blåsigt med 
medelvindar på 20-23 m/s vid en del stationer på västkusten. Ytterligare ett djupt lågtryck 
utanför Brittiska öarna medförde blåsigt väder där Väderöarna registrerade 24,1 m/s i 
medelvind och 30,9 m/s i byvind. Under andra halvan var det stabilare väder men månaden 
avslutades med ett djupt lågtrycksområde väster om Island som började växa till och dess 
tillhörande nederbördsområden nådde västkusten den 27:e. Lågtrycket rörde sig mot Norge 
den 28:e och nya splittrade nederbördsområden drog in över Sverige västerifrån. De följdes 
senare under kvällen av en front från sydväst med kraftigare nederbörd samt blåsigt väder. 
Byvindarna nådde stormstyrka på Vinga och Hanö. Morgonen den 29:e uppmätte flera 
stationer i västra Götaland en dygnsnederbörd på 20-30 mm.  

Februari inleddes varm men med lite ostabilt väder fram till den 9:e då det drog, för årstiden, 
mycket mild luft in över Bohuskusten. I Göteborg uppmättes +11,6°C vilket blev den högsta 
februaritemperaturen där sedan mätningarna startade 1859. Det tidigare rekordet var 11,2°C 
från 1998. Temperaturerna förblev höga i februari och den 21:a februari hade vårtemperaturer 
förekommit i sydligaste Götaland och längs västkusten sju dygn i sträck. Alltså anlände den 
meteorologiska våren så tidigt som den 15:e februari till dessa områden. Månaden hade också 
mindre nederbörd än normalt. Mars hade en mycket mild inledning och i början på månaden 
noterades flera rekordhöga temperaturer. Senare i månaden kom vårvärmen av sig, även om 
det inte blev något massivt bakslag i vårvädret. Nederbördsmässigt noterades ingen avvikelse 
från det normala. April var fortsatt varmare än normalt, men avslutningen var kylig. 
Högtrycksbetonat väder från Brittiska Öarna bidrog till en torr månad över Bohuskusten.  

I maj strilade regnet ner och månaden inleddes med kyligt och ostadigt väder, något som 
dominerade väderbilden hela månaden. Detta var också den första månaden under året som 
visade ett temperaturunderskott. Maj avslutades på samma sätt som den började, det vill säga 
med ostadigt och svalt väder. På västkusten fick man en dag med varierande molnighet och 
några enstaka skurar. Under kvällen drog ett nytt regnväder in över Götaland och fortsatte 
under natten till den 1:a juni vidare åt nordost. Detta gav under natten till den 1:a juni 20-25 
mm regn i västra Götaland och bidrog därmed till att Göteborg fick se sitt gamla 
nederbördsrekord för maj från 1969 slaget.  

Juni blev kallare än normalt och framförallt midsommar blev nog en besvikelse för många. 
Det ostadiga vädret med blåst och regn som rått under maj inledde första veckan i juni. Ett 
högtryck över Brittiska öarna tryckte därefter på med en högtrycksrygg som medförde ett 
uppklarnande, sol i den södra landsändan och en känsla av att det trots allt var sommar där. 
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Detta varade dock inte så länge. Månaden fortsatte med ostadigt väder och en regnig 
midsommarhelg.  

Efter den kyliga junimånaden kom så högsommarvärmen den första veckan i juli. Det gjorde 
den dessutom med besked med de högsta temperaturerna mellan 25 och 30 grader. Den 
varmaste dagen för Göteborg blev den 2:a juli då temperaturen steg upp till 29 grader. Men 
värmen blev inte bestående utan resten av månaden dominerades av lågtrycksbetonat, svalt 
och ostadigt väder. Redan den 6:e juli drog ett rätt intensivt lågtryck in över mellersta delen 
av landet och värmeböljan var över. På många håll föll stora regnmängder. Lågtrycket 
orsakade kraftig blåst över främst Götaland med fritidsbåtar i sjönöd och Uddevallabron 
avstängd. 

Inledningen av augusti bjöd på en fortsättning av det ostadiga vädret under juli. Den 3:e 
augusti gav en högtrycksrygg lite stabilare och soligare väder i främst södra Sverige. Den 4:e 
försköts högtrycksryggen österut, men i Varberg hann temperaturen stiga till 29,2°C och i 
Göteborg till 28,7°C innan ett område med regn och åska drog in västerifrån. Sedan följde 
några dagar med svaga högtryck som fortsatt försköts österut innan ett område med regn och 
skurar tog sig in västerifrån den 11:e. Därefter tog högtrycket kommandot. Den 15:e steg 
lufttrycket över nordligaste Skandinavien med ostliga vindar söder därom. Det ledde till att 
västkusten uppvisade de högsta temperaturerna och Göteborg noterade 29,1°. Först den 24:e 
augusti började det långlivade högtrycket svikta och regn- och åskskurar kom in från sydväst. 
I samband med detta förekom vindbyar på 27 m/s vid Måseskär och 25 m/s vid Vinga. I 
Uddevalla föll 31 mm fram till nästa morgon. Månaden avslutades med kraftigare 
regnområden. Ett av dem rörde sig upp över Sverige den 27:e. Då fick Kärna i Bohuslän 40 
mm. 

September bjöd på varierande väder med såväl blöta som torra perioder i Västsverige. 
Månaden inleddes med kyligt och ostadigt väder och en hel del regn. Älgarås och Gårdsjö i 
norra Västergötland fick 67 mm respektive 63 mm regn den 5:e. Det blöta och kyliga vädret 
ersattes av torrare och efterhand varmare väder när ett högtryck drog in västerifrån och 
Göteborg fick fyra dagar med 20 grader eller mer. Som mest 21 grader den 11:e. Från mitten 
av månaden följde sedan en ostadig period innan ett nytt högtryck gav torrt väder under 
månadens sista dagar. Högtrycket bidrog också till kyliga nätter med lokal frost i inlandet. 

Oktober började varmare än normalt, men redan den andra veckan blev det kallare vilket 
sedan höll i sig till den 20:e då det åter blev lite varmare. En viktig orsak till den kallare 
perioden var att högtrycket då gav överlag ostlig vind vilket gjorde att värmen som 
fortfarande fanns lagrad i havet inte fått möjlighet att värma upp västkusten. Något som stack 
ut var hur lite nederbörd det föll. Såtenäs fick inte ens 1mm på hela månaden. 

Årets novemberväder bjöd verkligen upp till dans vädermässigt. De två stormarna Freja (den 
8:e) och Gorm (natten till den 30:e) har drog förbi och temperaturen åkte berg och dalbana 
mellan milda och kyliga perioder. Dessutom blev det ovanligt blött i Västsverige, exempelvis 
fick Halmstad nytt nederbördsrekord med 143 mm totalt. Gorm var den kraftigaste av de två 
stormarna och på Nidingen sydväst om Kungsbacka uppmättes 29 m/s i medelvind. 

December månad inleddes med ett rejält oväder då stormen Helga drog förbi den 4:e. 
Stormvindar uppmättes vid Bohuskusten och blåsten orsakade bland annat strömavbrott och 
inställda tåg. Från 4:e till 6:e föll mycket regn vilket gjorde att vissa vattendrag svämmade 
över. Senare under månaden strömmade det upp riktigt mild luft för årstiden och flera platser 
slog sina temperaturrekord. I Göteborg visade termometern 12.7 grader den 20:e. En rejäl 
putsning av det gamla rekordet på 11.5 grader från 2006. 
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4 Hydrografi 

I bedömningen av de hydrografiska parametrarna används som normalvärden i denna rapport 
långtidsmedelvärden och standardavvikelse för tioårsperioden 2005-2014, se Tabell 1. Dessa 
värden gäller för ytskiktet som i detta fall representeras av 0-5 m, förutom vid station E 
Älvsborgsbron där ytskiktet definieras som 0-2 m, då en skarp saltskiktning förekommer då 
och då i de övre metrarna. 

Tabell 1. Bedömningsgrunder för de hydrografiska parametrarna i Bohuskustens kontrollprogram. 

Avvikelse Bedömning 

< 2 standardavvikelser under normalt Mycket under det normala 

< 1 standardavvikelse under normalt Under det normala 

Inom gränsen för standardavvikelse Normalt 

> 1 standardavvikelse över normalt Över det normala 

> 2 standardavvikelse över normalt Mycket över det normala 

Årsdiagram för utvalda variabler vid varje station med statistik för 2005-2014 redovisas i 
Bilaga 1.  

Även Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kustvatten och vatten i övergångszon (Bilaga 
B till Handbok 2007:4) ligger till grund för bedömning av status av näringsämnena kväve och 
fosfor samt av syrgas i kustvattnet, vilket beskrivs mer ingående i  Bilaga 1 
Statusklasserna benämns  hög, god, måttlig, otillfredsställande och  dålig. 

I bedömningsgrunderna baseras statusklassningen på ett medelvärde av de senaste tre årens 
mätningar, för att inte ett enskilt extremt år ska få för stort genomslag. Det värde som anges 
för 2015 avser alltså data från 2013-2015. 

Då data egentligen baseras på fyra månaders mätningar vintertid (dec-mars) har SMHI i 
samråd med BVVF, för att kunna statusklassa fler stationer, baserat vinterdata på tre 
månaders mätningar under dec 2012 till mars 2015. Detta på grund av utebliven mätning i 
februari 2014 feb, samt tekniska problem vid provtagning på vissa stationer under de tre åren. 

4.1 Ytvattentemperatur 

Temperaturen i ytvattnet var under 2015 i stort sett normal med bara få avvikande värden och 
en augustimånad som på flera håll hade kallare ytvattentemperaturer än både juli och 
september.  

Januari 2015 inleddes, liksom 2014, med ytvattentemperaturer i de översta 5 metrarna på strax 
under 5°C på i stort sett alla stationerna längs Bohuskusten vilket var inom det normala. 
Februari visade på högre ytvattentemperaturer än normalt enbart vid Kosterfjorden, 
Stretudden samt Inre Gullmaren/Björkholm. Trots en varm januarimånad med 
temperaturöverskott i luftmassan på nära 4 grader avtog istället ytvattentemperaturen i de 
översta metrarna för övriga provtagningsstationer längs Bohuskusten. Detta kan delvis bero 
på att januari även var väldigt blåsig och mycket omblandning skedde i vattenmassan. 
Ytvattentemperaturerna fortsatte att avta något även fram till mars trots att även februari 
luftmässigt var en varm månad med tidig vår. Endast vid E. Älvsborgsbron och inne i 
fjordsystemet syntes en svag ökning av vattentemperaturerna. Resterande 
ytvattentemperaturer visade istället på årslägsta vid marsprovtagningen.  

Under april, maj, juni och juli ökade ytvattentemperaturerna, fullt normalt, och den kallare 
och mer nederbördsrika maj fick inflytande på ytvattentemperaturerna till juniprovtagningen 
som vid fjordarna och de södra stationerna låg och tangerade gränsen till att vara under det 
normala. Vid augustiprovtagningen, som normalt brukar vara den månad som uppvisar de 
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högsta ytvattentemperaturerna låg istället flertalet provtagningsstationer under det normala. 
Detta avspeglar två månaders temperaturunderskott för luftmassan, samt tre ostadiga och 
nederbördsrika månader utan några längre perioder med mycket sol. En varmare och torrare 
augustimånad ger däremot årets högsta ytvattenvärden i september för Kosterfjorden, 
Byttelocket, fjordarna samt de södra stationerna. Inre Gullmarn/Björkholm uppvisar högsta 
temperatur i juli. 

Årets fyra sista provtagningar visade däremot, oavsett det väder som rådde denna period, inga 
större avvikelser alls från medeltemperaturen utan temperaturen i ytskiktet avtog successivt 
under hösten för att vid årets sista provtagning ligga runt 5 till 6 grader i ytan. Liknande 
förhållanden, utan avvikelser från medeltemperaturen, kunde även ses i ytskiktet de tre sista 
månaderna under de tre senaste åren. 

4.2 Salthalt 

Salthalten i ytvattnet uppvisade under 2015 en del variationer, främst under årets fyra första 
månader och de fyra sista. De provtagningsstationer som nästan inte visade några variationer 
alls från normalläget var fjordarna. Ofta hänger variationer i salthalt samman med antingen 
tillrinning från land, lufttrycksförändringar och/eller Baltiska strömmen. Vid hög nederbörd 
eller t.ex. snösmältning kan stora mängder sötvatten transporteras ut i havet, vilket ofta 
återspeglas i att salthalten i ytan minskar. Till Östersjön tillförs varje år en stor mängd 
sötvatten från älvar och andra vattendrag. Detta sötvatten transporteras ut genom Öresund och 
vidare norrut längs den svenska kusten, i det som kallas den Baltiska strömmen. I vissa fall 
kan utflödet genom Öresund vara större än normalt, vilket då kan visa sig som lägre salthalt 
än normalt längs Bohuskusten. 

Även lufttrycksändringar kan leda till förändringar av salthalten i ytvattnet. Till exempel kan 
ett stabilt högtryck över Östersjön leda till ett större utflöde än vanligt, vilket då resulterar i 
lägre salthalt än normalt längs Bohuskusten. Ett lågtryck över Västerhavet kan å andra sidan 
leda till ett inflöde till Östersjön. Ett lågtryck med väst- eller sydvästvindar pressar in salt 
Skagerrakvatten mot Bohuskusten och håller tillbaka Baltiska strömmen. I detta fall mäts 
relativt höga salthalter i ytvattnet längs Bohuskusten. 

I början av januari 2015, liksom för 2014, var tillrinningen av sötvatten från land högre än 
normalt men någon påverkan, i form av lägre salthalter i ytvattnet, kunde inte ses på en enda 
av provtagningsstationerna vid årets första mätning där alla istället låg inom det normala eller 
över. Detta kan eventuellt bero på den blåsiga januarimånaden där flera stormar hann passera 
innan provtagningen skedde och vattnet var i och med detta väldigt omblandat. Vid 
februariprovtagningen låg i stort sett alla stationerna på ytsalthalter över det normala, 
undantaget fjordarna och E. Älvsborgsbron. Vattnet var efter den blåsiga och varma januari 
fortsatt väldigt omblandat, där djupare vatten med högre salthalt hade påverkan på salthalten 
högre upp i vattenmassan. 

I mars låg alla stationerna, undantaget Galterö, på normala halter. Väderperioden innan hade 
varit stabilare en längre period än vid både januari och februaris provtagningar. För de norra 
stationerna låg Kosterfjorden på normala ytsalthalter i april, medan de för både Byttelocket 
och Stretudden, och även Björkholmen inne i Gullmarsfjorden, låg på högre salthalter än 
normalt Dessa högre halter syntes inte alls på samma sätt vid de södra stationerna och för 
fjordarna. Därefter följde de fyra vår- och sommarmånaderna mellan maj och juni utan några 
avvikelser alls från det normala när det gällde salthalten i ytvattnet. En större topp av 
tillrinning från land syns i början på juni, vilken skulle kunna ha påverkan på vissa stationer 
vid provtagningen i form av lägre salthalter, men den enda stationen som visar lägre salthalt 
än normalt vid provtagningen är Björkholmen. 

Byfjorden, Havstensfjorden och Koljöfjorden ligger året ut kvar på ytsalthalter inom det 
normala och utan några större variationer. I september visar endast Danafjord och Valö lägre 
salthalter än normalt. Detta trots att provtagningen föregås av en extrem hög tillrinning från 
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land. Kosterfjorden uppvisar som enda station under oktober högre salthalt än normalt. En 
förklaring till detta kan vara den ostliga vind som nämns under avsnitt 3, Väderåret. Ostlig 
vind ut från kusten ger upphov till upwelling då ytlagret ersätts av djupare och saltare vatten.   

Novemberprovtagningen föregicks av en extremt torr oktobermånad och provtagningen 
skedde innan den första riktigt stora höststormen. Alla stationerna uppvisade dock normala 
halter vid detta tillfälle. Året avslutades med lite mer variation och högre salthalter än normalt 
på en del provtagningsstationer. Vattnet var rejält omblandat efter stormen Gorm men 
provtagningen skedde precis innan stormen Svea passerade och väldigt mycket regn föll 
mellan den 4:e och den 6:e. 

4.3 Närsalter 

4.3.1 Kväve 
   

 

 

            a)                                            b)                                                 c) 

Figur 2. Statusklassning vintertid av a) oorganiskt kväve (DIN), b) totalkväve. c) Klassning av 
totalkväve sommartid. Klassningen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007:4) bygger på 
medelvärden för perioden 2013till 2015. Kosterfjorden saknar tillräckligt många mätningar vintertid 
för att statusklassas. 

År 2015 utmärker sig lite mer jämfört med de föregående fyra åren när det gäller 
kvävehalterna i ytvattnet. Under detta år, till skillnad mot innan då kvävehalterna har varit 
normala eller låga, finns det lite mer avvikelser från det normala, både över såväl som under 
normalt. Tillförseln från land för både Tot-N och nitrat har varit över det normala i januari, 
juni, september och december vilket kan förklara en del av avvikelserna, men inte alla. 
Galterö och fjordarna är de stationer som inte har visat på någon avvikelse från det normala 
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I januari var halten av oorganiskt kväve inom det normala på alla stationer och på många 
ställen även årets högsta halt. I februari fortsatte halterna att vara höga, eller till och med öka 
på vissa stationer, vilket delvis kan förklaras med högre tillförsel än normalt från land under 
januari, men även av att det är en månad då vinterdepåerna fortfarande byggs upp innan 
vårblomningen tar fart. Detta syns också tydligt i figur 8 där man kan se att Chl-a halterna 
denna månad är årets lägsta. Den enda stationen som vid denna provtagning låg mycket under 
det normala var E. Älvsborgsbron. I mars hade halterna av oorganiskt kväve börjat minska på 
de flesta stationerna och en begynnande vårblomning syns också i form av högre Chl-a halter. 
Kvävehalterna var dock riktigt låga först vid april månads provtagning, vilket syns tydligast 
för Galterö och fjordarna. För stationerna Stretudden, Byttelocket och Kosterfjorden, som 
ligger lite mer norrut, låg halterna under april på i stort sett samma nivå som under mars och 
vid Stretudden hade halterna till och med ökat. Dessa något högre halter, vid framför allt 
Kosterfjorden och Stretudden, kan förklaras av den något senare vårblomningen som syns vid 
dessa stationer (se Figur 8)  

Halten av oorganiskt kväve höll sig därefter på normalt låga värden under hela våren, 
sommaren och ända fram till november månad för Galterö, Byfjorden, Havstensfjorden och 
Koljöfjorden. I november var halterna lägre än normalt för dessa stationer. De verkar dock 
vara opåverkade av den höga tillförseln av kväve från land som ägde rum i juni och 
framförallt september. Den höga tillförseln syns dock desto tydligare för Inre 
Gullmarn/Björkholmen längst inne i Gullmarsfjorden som visar halter mycket över det 
normala i juni och även i september.  

De södra stationerna hade, liksom de norra stationerna, låga halter fram till november, men 
här är variationerna lite större. E. Älvsborgsbron har årets lägsta halt i november vilket även 
är under det normala. Valö, Danafjord och Skalkorgarna ligger inom det normala från maj till 
november, men man kan tydligt se att halterna hade ökat från maj till juni vid Valö och 
Danafjord. Danafjord visar också halter över det normala i september, vilket inte syns vid de 
andra två stationerna. Halterna ligger kvar på låga nivåer fram till november vid Valö, medan 
de från oktober börjar öka vid Danafjord och Skalkorgarna.  

Instö Ränna och Åstol visar kvävehalter över det normala både i juni, då tillförseln från land 
var högre än normalt, och i augusti. För augusti skulle detta kunna förklara den klorofylltopp 
man ser i Figur 8. Instö Ränna har högre halter i oktober medan detta syns för Åstol först i 
november.  

För stationerna längre norrut är halterna låga fram till november utom för Kosterfjorden som 
har mycket högre halter än normalt i september, en månad då tillförseln från land var väldigt 
hög. De låga halterna av kväve vid Kosterfjorden, Stretudden, Havstensfjorden, Koljöfjorden, 
Danafjord och Åstol kan förklaras med en höstblomning vilket också kan ses i Figur 8 i form 
av en klorofylltopp.  I december hade vinterdepåerna börjat byggas upp på alla stationerna. 

Statusklassningen av kvävehalter enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder visas i Figur 
2. Klassningen bygger på de senaste tre årens data. Klassningen tyder på att statusen inte är 
riktigt lika god i de södra delarna av Bohuskusten som i de norra och yttre kustområdena samt 
att statusen är något bättre vintertid än sommartid. Kosterfjorden saknar tillräckligt många 
mättillfällen vintertid för att kunna statusklassas. 

 

 



Nr. 2016-17 Årsrapport hydrografi 2015 9 

4.3.2 Fosfor 

   

           a)                                            b)                                                 c) 

Figur 3. Statusklassning vintertid av a) oorganiskt fosfor (DIP) och b) totalfosfor.  
c) Klassning av totalfosfor sommartid. Klassningen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
(2007:4) bygger på medelvärden för perioden 2013 till 2015. Kosterfjorden saknar tillräckligt många 
mätningar vintertid för att statusklassas. 

År 2015 var generellt ett år med normala eller låga fosfathalter jämfört med åren 2005-2014. 
Några få avvikelser kunde ses även här, men inte riktigt lika mycket som för kväve, trots att 
tillförseln från land följde samma mönster som för kväve med högre toppar i januari, juni, 
september och december. Man kunde se samma sak även för 2014, då tillförseln av fosfat från 
land till Kattegatt låg generellt mycket över det normala under årets tre första månader. Till 
Skagerrack syntes en rejäl topp i månadsskiftet maj/juni, men detta återspeglades inte något 
nämnvärt i ytvattnets halter. 

Årets högsta halter, dock inom det normala, kunde ses i januari och februari innan 
vårblomningen kommit igång och vinterdepåerna fortfarande var höga. På många stationer 
ökade halterna från januari till februari, vilket delvis kan förklaras med extra tillförsel av 
fosfat från land. Vid mars månads provtagning hade halterna minskat på alla stationerna, utom 
vid Koljöfjorden, där halterna fortfarande var höga och låg på gränsen till att vara över det 
normala.  

Vid april månads provtagning var halterna låga för Galterö, Byfjorden, Havstensfjorden och 
Koljöfjorden. Detta gällde även för de södra stationerna samt Inre Gullmarn/Björkholmen. 
För stationerna norrut, Stretudden, Byttelocket och Kosterfjorden kunde man dock se 
fosfathalter på över det normal vid april månads provtagning. Generellt höll sig sedan 
fosfathalterna låga för alla stationer fram till och med november med några få avvikelser. Till 
skillnad från kvävehalterna i juni, kan man för Galterö och Byfjorden se högre fosfathalter än 
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normalt i juni då även tillförseln från land var hög, både för fosfat och kväve. Vid Inre 
Gullmarn/Björkholmen syns, liksom för kväve, högre fosfathalter än normalt i september. För 
de norra stationerna är det endast Kosterfjorden som uppvisar halter över det normala i juni 
och september, där septembervärdena är väldigt mycket över det normala. De södra 
stationerna är de som är minst avvikande från det normala trots topparna av hög tillförsel från 
land i juni och september. Det är endast vid E. Älvsborgsbron som man kan se halter högre än 
normalt i september. Från oktober till november är halterna delvis låga och delvis ökande på 
stationerna, medan de vid den avslutande decemberprovtagningen, liksom för kväve, har 
börjat byggas upp. Den enda stationen som vid denna provtagning visar avvikande värde är E. 
Älvsborgsbron som i och med en halt mycket över det normala kan vara påverkad av det höga 
tillflöde av fosfor från land som ägde rum i december. 

 

4.3.3 Silikat 

För Kosterfjorden, Stretudden och Byttelocket återfanns de högsta halterna av silikat i januari. 
Redan i februari hade halterna börjat sjunka vilket kan vara ett begynnande tecken på en tidig 
vårblomning då dessa närsalter förbrukas. Halterna fortsatte att avta även i mars och var vid 
Byttelocket rejält låga jämfört med februari. För Kosterfjorden och Byttelocket ökar sedan 
halterna något fram till april månads provtagning. Silikathalterna följer samma mönster som 
för kväve- och fosfathalterna vid dessa stationer. Även Stretudden hade för april ökande halter 
av kväve och fosfat, men för denna station fortsatte silikathalterna att avta. Under maj till 
augusti var halterna låga, med undantag för Stretudden i juni. I september syns en ökning av 
halterna, främst vid Kosterfjorden, vilket är kopplat till den höga avrinningen från land. 
November månads halter är lägre än oktobers, men i december har de börjat byggas upp och 
ligger i paritet med halterna för mars/april.  

För Inre Gullmarn/Björkholmen inne i Gullmarsfjorden är silikathalterna inom det normala 
för hela 2015 utom vid två tillfällen. Vid mars och juni månad syns halter mycket över det 
normala. Silikathalterna i mars månad kan vara en följd av en sen vårblomning som inte 
riktigt har kommit igång och i juni är det förmodligen hög tillförsel från land som orsakar den 
höga halten. Man ser även en rejäl ökning av halten från november till december, men detta är 
inom det normala för hur vintervärdena byggs upp för denna station.  

Galterö och Koljöfjorden uppvisar sina högsta halter av silikat i februari, medan de för 
Byfjorden och Havstensfjorden samtidigt har börjat sjunka. Koljöfjorden ligger kvar på höga 
halter i mars, medan de för Byfjorden har ökat fram till marsprovtagningen innan de för alla 
stationerna är rejält låga i april. Halterna ligger sedan kvar på låga värden under sommaren 
ända fram till september utom vid Galterö som uppvisar en högre topp i juli. I oktober börjar 
halterna öka, men Galterö och Havstensfjorden har lägre halter än normalt i november. 
Havstensfjorden visar även under uppbyggnaden av vintervärden, fram till och med 
december, en tendens att ligga lite lägre än normalt i silikathalterna.  

Åstol och Danafjord visar ökande silikathalter mellan januari och februari medan övriga av de 
södra stationerna visar på året högsta halter, men ändå avtagande mellan januari och februari. 
I mars har halterna avtagit på alla stationerna, men vid E. Älvsborgsbron har de vid denna 
provtagning ökat. Liksom för övriga stationer är halterna lägre under sommaren, men till 
skillnad från övriga provtagningsstationer är det för de södra en större avvikelse i silikathalter 
under juni och juli då de är över det normala vid Åstol, Instö Ränna, Valö och Danafjord. 
Silikathalterna är sedan inom det normala fram till och med oktober där de vid Valö och 
Danafjord är låga och vid november månads provtagning är de låga även vid Instö Ränna, 
Åstol och E. Älvsborgsbron. Den sistnämnda stationen visar sedan på halter mycket över det 
normala vilket kan vara orsakat av de höga nederbördsmängderna och tillförsel från land. 
Detta får inte samma genomslag på de övriga södra stationerna som dock visar på 
uppbyggnad av halterna men helt inom det normala.  De låga halterna av silikat vid 
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Kosterfjorden, Stretudden, Havstensfjorden, Danafjord och Åstol kan förklaras av en 
höstblomning vilket också kan ses i figur 8 i form av en klorofylltopp. 

Silikathalten ingår inte i statusklassningen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.  

 

4.3.4 Näringsämnen totalt 

Utöver bedömning av enskilda näringsämnen görs även en sammantagen bedömning av 
statusen i kustvattnet med avseende på samtliga näringsämnen enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder. Denna klassning visas i Figur . Sammantaget är statusen god i stora delar 
av Bohuskustens vatten. Måttlig status uppvisas i Skalkorgarna och E. Älvsborgsbron, precis 
som föregående 3-års period. De norra stationerna Byttelocket och Stretudden hade under 
treårsperioden 2011-2013 förbättrats från god till hög status, men hade under 3-årsperioden 
gått tillbaka till god status. Nu är Byttelocket åter uppe på hög status, så även Åstol. 
Kosterfjorden saknade tillräckligt många mätningar 2012-2014 för att kunna statusklassas, 
men visar under nuvarande 3-års period god status. 

 

 

Figur 4. Statusklassning av näringsämnen totalt. Klassningen enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder (2007:4) bygger på medelvärden för perioden 2013 till 2015. 
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4.4 Syrgashalter i bottenvattnet 

De stationer som uppvisat lägst syrgashalter i bottenvattnet under 2015 redovisas i Figur 6. 
Tidigare har även Alsbäck, som tillsammans med Inre Gullmarn/Björkholmen ligger i 
Gullmarsfjorden, funnits med i denna figur, men den ingår inte i BVVF’s 
kustkontrollprogram och provtogs inte regelbundet under 2015. För Inre 
Gullmarn/Björkholmen syns en tendens till bättre syreförhållanden under årets första hälft 
jämfört med 2014. I mars är halten nästan uppe vid 4ml/l och i maj och juni är värdet inom 
det normala, vilket det aldrig var under 2014 (se Figur 5a). Dock visar årets tre sista månader 
på en något sämre situation då syret understiger 2ml/l vilket det enbart gjorde i december 
2014.  

 

Figur 5a. Syrgashalter i bottenvattnet vid Inre Gullmarn till vänster för 2014 och till höger för 
2015.  

 

Galterö, som är ingången för bottenvattnet till fjordsystemet, visar på halter över 4 ml/l fram 
till och med juni, dock är de tre första månadernas halter under det normala. I juni är 
syrehalten över det normala medan vid juli månads provtagning uppvisas ett av årets lägsta 
värden för stationen på ca 3 ml/l. Galterö behåller låga halter fram till november innan det i 
december uppmäts höga halter i bottenvattnet igen med halter över 6ml/l. 

Byfjorden hade under 2014 en rejäl förändring i bottenvattnet mellan juni och juli med 
syrehalter i bottenvattnet upp till 2 ml/l vid juli månads provtagning, se Figur 5b. 

  

Figur 5b. Syrgashalter i bottenvattnet vid Byfjorden till vänster för 2014 och till höger för 2015.  

Situationen för Byfjorden är lite annorlunda under 2015 där man kan se ett vattenutbyte med 
högre syrehalter i bottenvattnet även mellan juni och juli i år, men halterna fram till juni har 
successivt avtagit från -2ml/l ner till -8ml/l i negativt syre där juni månads värde är rejält 
under det normala. Vattenutbytet mellan juni och juli får förvisso en positiv effekt i den 
bemärkelsen att syrehalterna i bottenvattnet ligger inom det normala igen mellan juli och 
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december, men förändringen under 2014 hade en helt annan positiv effekt då halterna var 
mycket högre under slutet på året fram till december.  

Havstensfjorden och Koljöfjorden har ökande syrehalter fram till april, men på olika nivåer.  
Havstensfjorden har en rejäl ökning mellan februari och april vilket leder till syrehalter i 
bottenvattnet som är uppe på ca 6ml/l vilket är mycket över det normala. Dessa halter ligger 
kvar på över det normala även om värdet avtar fram till juni. Under juli till september är 
halterna återigen under 2ml/l. Detta är dock normalt för Havstensfjorden. Koljöfjorden har 
också ökande syrehalter fram till april, men detta är i form av minskande negativt syre, dvs 
mängden svavelväte i bottenvattnet minskar. För Koljöfjorden syns istället ett vattenutbyte 
mellan maj och juni då årets högsta värde syns i form av en halt strax under 1ml/l. Detta är 
också enda gången som Koljöfjorden uppvisar syrehalter i bottenvattnet över 0ml/l. 

För de norra stationerna Byttelocket och Stretudden ser syresituationen i bottenvattnet bra ut 
under hela 2015 med halter mellan 4 och 6ml/l under hela året. Enstaka halter under det 
normala uppmättes vid Stretudden och Byttelocket i april respektive november. Ingen av 
dessa understiger dock 4 ml/l. Kosterfjorden däremot uppvisar lite större variationer än 
normalt under 2015. Istället för att som normalt öka sin syresättning i bottenvattnet fram till 
april minskar halterna fram till mars vars värde är under det normala. Vid april månads 
provtagning är dock halterna tillbaka till normala där de även kvarstår under maj. I juni är 
halterna rejält låga, i paritet med halterna för mars, medan de sedan från juli till oktober ökar 
och vid september och oktober är högre i bottenvattnet än normalt. November och december 
avslutas med ytterst normala halter. 

För de södra stationerna är syresituationen god, där ingen av stationerna uppvisar ett värde 
under 2 ml/l vid någon provtagning. Åstol och Instö Ränna ligger på höga och ökande 
syrehalter i bottenvattnet, mellan 6 och 7 ml/l, fram till maj innan de börjar avta. I april ligger 
Åstol, och i maj Instö Ränna, på halter över det normala. För båda stationerna avtar sedan 
halterna fram till och med oktober då båda uppvisar årsminimum runt ca 4 ml/l. Till 
november har ingen större förändring skett och detta leder till att värdet för båda stationerna 
ligger under det normala. Vid december har halten ökat och är uppe på det normala för båda. 

Danafjord är den station som uppvisar minst variation av syrehalten i bottenvattnet och håller 
sig inom det normala för hela året. E. Älvsborgsbron och Skalkorgarna uppvisar liknande 
profiler med höga och normala halter vid januariprovtagningen. Till februari har båda 
stationerna halter under det normala medan de fram till april och maj har ökat och var tillbaka 
på normala halter. Som normalt sjunker sedan halterna under sommaren och båda stationerna 
uppvisar årsminimum i september. Dock ligger ingen av de två stationerna under 4 ml/l. 
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Figur 6. Syrgashalter i bottenvattnet för några utvalda stationer. Negativa syrgashalter, d.v.s. 
förekomst av svavelväte, till följd av stagnant bottenvatten förekommer i Byfjorden under hela 
2015och i Koljöfjorden från januari till juli 2015 samt från oktober till december 2015. Data saknas 
för Koljöfjorden augusti och september 2015. 

 

Syreförhållandena i bottenvattnet följer en tydlig årscykel. Perioden mellan januari och april 
kan anses som mindre påverkad av biologiska processer och syrgaskoncentrationen bestäms 
till stor del av vattenförekomstens naturliga egenskaper som t.ex. vattenomsättning. 
Syrgashalten minskar sedan successivt under våren och sommaren i takt med ökad temperatur 
och skiktning av vattenmassan och av att dött växt- och djurmaterial sedimenterar ner till 
bottenvattnet och bryts ned. Vid nedbrytningen förbrukas syre och då syret tagit slut bildas 
svavelväte som är giftigt. Under perioden mellan juni och december bestäms syrgashalten 
alltså även av biologisk aktivitet.  De platser som främst bör uppmärksammas är de där 
halterna understiger den kritiska gränsen 3.5 ml/liter och de områden där syret helt tagit slut. 
Redan vid 3 − 4 ml/l skadas unga individer och bottenlevande djur. När syrgashalten sjunker 
under 2 ml/l flyr de flesta fiskar området.  
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Figur 7. Statusklassning av syreförhållanden i bottenvattnet. Klassningen enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007:4) bygger på medelvärden för perioden 2013 till 2015 

Statusklassningen av syrgas i bottenvattnet enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder visas 
i Figur . Statusen är hög eller god för alla stationer utom för Havstensfjorden och 
Koljöfjorden där den är dålig. Byfjorden har de tre senaste 3-årsperioderna gått från dålig till 
otillfredsställande och är i och med den senaste statusklassningen uppe på god status. Inre 
Gullmarn är den enda som har ändrats i negativ riktning den senaste treårsperioden och har 
gått från hög till god status.  

För att kunna göra en statusbedömning med avseende på syrgashalten måste man inte bara 
skilja mellan områden där djupvattnet är syresatt året runt under flera år i rad utan även på 
olika varianter av syrebrist. Syrebrist kan vara säsongsmässig, vilket innebär att syrebrist 
uppstår under sensommar och höst pga. nedbrytning av organiskt material i djupvattnet, för att 
sedan återgå till det normala under vintern, då den vertikala omblandningen leder till 
syresättning av djupvattnet. Syrebristen kan vara flerårig, när gränsvärdet på 3.5 ml/l 
underskrids under hela året trots att omsättningstiden1 i djupvattnet är mindre än ett år. Brist 
på syre kan också vara ständigt förekommande (i områden där omsättningstiden i djupvattnet 
                                                      
1 Omsättningstiden är den tid (i dagar) det tar att byta ut allt djupvatten i vattenförekomsten 
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är större än ett år). Vad som gäller för en specifik station/vattenförekomst bestäms utifrån en 
rad tester där det först bestäms om syrgasbrist kan vara ett problem och sedan, ifall det 
föreligger syrgasbrist, av vilken typ den är. 

4.5 Klorofyll- a 

Klorofyll a-koncentrationen ger ett grovt mått på växtplanktonmassan i ett vattenprov. 
Algblomningar sker dock på en mycket kort tidsskala, kortare än den frekvens med vilken 
man mäter i Bohuskustens vatten. Det är därför inte säkert att de genomförda mätningarna 
speglar allt som sker när det gäller algblomning. Även vertikalt uppvisar klorofyll a-halten 
stora variationer och det är på grund av detta vanligt att beräkna ett integrerat värde i ett 
ytlager för att underlätta analysen. I Figur 8 visas därför det integrerade värdet av klorofyll a-
halten i de översta 10 metrarna.   

Året började med något låga klorofyll a-halter i januari och sjönk till årets lägsta i februari. I 
samband med provtagningen i mars påvisade alla stationerna en pågående vårblomning med 
ökande halter. Denna bestod även i april för Koljöfjorden, Danafjord och Åstol innan den 
började avta framemot maj. Dock visade Kosterfjorden och Stretudden på en mindre, senare 
blomning även denna månad. Detta kan kopplas till de något högre halterna av löst oorganiskt 
kväve som fanns tillgängligt vid dessa stationer vid aprilprovtagningen. Under juni, juli, 
augusti och september är det lägre klorofyllhalter till följd av den begränsade mängd närsalter 
som fanns tillgänglig under denna period. Toppar syns dock vid Åstol i juni och augusti vilket 
i juni kan kopplas till högre halter i vattnet av både kväve och silikat samt kväve i augusti. En 
topp syns även för Havstensfjorden i september men den kan inte lika tydligt kopplas till 
ökade närsalter vid just provtagningstillfället. I oktober är klorofyllhalterna låga för 
Havstensfjorden, Koljöfjorden och Kosterfjorden, medan de är något högre vid Stretudden, 
Danafjord och Åstol. I november syns en sen höstblomning vid alla stationerna framförallt vid 
Stretudden som visar på rejält höga halter.  

Mer information om växtplankton under 2015 redovisas i ”Årsrapport Växtplankton 2015”. 

 

Figur 8 Klorofyll a-halter, integrerat värde 0-10 m vid utvalda stationer för växtplankton. 
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I Figur 9 visas statusklassning av klorofyll-a enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
(2007:4). Statusen är övergripande god eller hög vilket består från föregående treårsperioden 
2012-2014, där nu även Galterö och Byfjorden uppvisar hög status. Kosterfjorden saknade 
tidigare tillräckligt många mätningar för att kunna statusklassas, men uppvisar för den senaste 
treårsperiod god status. 

 

 

 

Figur 9 Statusklassning av klorofyll a. Klassningen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
(2007:4) bygger på medelvärden för perioden 2013 till 2015. 
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4.6 Partikulärt organiskt kol (POC) och kväve (PON)  

POC och PON består av både levande och dött organiskt material och halterna indikerar 
därför eutrofieringsnivån och hur mycket material som kan falla ut och belasta bottnarna. 
Halten av partikulärt material bestäms bara vid knappt hälften av stationerna, men är 
desamma som de som redovisas för växtplankton. I Figur 10 visas PON-haltens variation på 
20 meters djup vid dessa stationer. POC utgår under 2015 då data bara kan hanteras från juli 
och framåt. Även för PON är det viss avsaknad av data under de första sex månaderna. 
Normalt är halterna högre under produktionssäsongen (sen vår till tidig höst) medan 
partikulärt kol och kväve i vattenmassan minskar under vintermånaderna. Under 2015 har 
detta mönster inte varit speciellt tydligt då halterna har legat mellan 0-4 µmol/l under hela året 
utan några större toppar.  

 

 

Figur 10 PON-haltens variation under 2015 på 20 meters djup.  
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1 Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 

Vid årsskiftet 2007/2008 utkom nya bedömningsgrunder för vattenarbetet i Sverige (Naturvårdsverket: 
handbok 2007:4, 12/2007). Bedömningsgrunderna används för att klassificera ett vattenområdes status 
med hänsyn till exempelvis näringsämnen. Införandet av EU:s vattendirektiv ledde bland annat till 
etablering av nya vattenmyndigheter och målsättningen är att sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha 
uppnått ”god ekologisk status” enligt de nya bedömningsgrunderna senast 2015.  

Statusklassificering anges framöver i ekologiska kvalitetskvoter (EK) för att kunna jämföra vattnets 
tillstånd mellan länder. EK visar avvikelsen från ett referensvärde.  
Statusklasserna benämns  hög, god, måttlig, otillfredsställande och  dålig. 
Hur stor avvikelse från referensvärdet som är acceptabelt beror på parametern man betraktar. Därför 
skiljer sig till exempel EK-värdet för gränsen mellan god och måttlig status för olika parametrar åt. 
Man kan alltså inte rakt av jämföra EK-värden mellan olika parametrar. 

I bedömningsgrunderna utgår man från en salthaltsgradient i kustvattnet när man bedömer närsalter 
och siktdjup. Denna tar sin början i sötvattentillrinningen från land och slutar i havsvattnet utanför 
kusten. Inte bara salthalten varierar med avståndet från kusten utan även närsalthalterna. En kvävehalt 
som nära land kan innebära god status, kan längre ut till havs klassas som måttlig.  

I bedömningsgrunderna baseras statusklassningen på ett medelvärde av de senaste tre årens mätningar, 
för att inte ett enskilt extremt år ska få för stort genomslag. Det värde som anges för 2015 avser alltså 
data från 2013-2015. 

6.1.1 Bedömningsgrunder för näringsämnen 

Halten av lösta oorganiska närsalter under vintern, då oftast endast obetydlig primärproduktion 
förekommer, ger ett mått på den eutrofieringspotential som finns. När det gäller totalhalter av kväve 
och fosfor fungerar sommarhalterna som ett mått på hur mycket av dessa ämnen som finns i systemet 
totalt, både löst och uppbundet. Differensen mellan totalhalt och oorganisk halt beskriver den 
organiska belastningen, och är därmed ett mått på eutrofieringspåverkan. Referensvärden och 
klassgränser för näringsämnen tar hänsyn till att kustvattnet består av en blandning av sötvatten och 
utsjövatten. Blandningsfaktorn bestäms ur salthalten vid mätstationen. Nära kusten där salthalten är 
nära noll gäller sötvattnets referensvärden för ämnens förekomst i sötvatten, i ytterområden med högre 
salthalter gäller referensvärden för utsjön. Fördelningen av referensvärden däremellan kan beskrivas 
som en funktion av salthalten. 

Totalmängden fosfor (tot-P) sommar 

På grund av den försumbara gradienten mellan hav och land är bakgrundsvärdena för Bohuskusten 
(typområdena 1 – 5, samt 25) inte vara salthaltsberoende på sommaren. 

Vinterpool av näringsämnen 

Vinterpoolen av näringsämnen beskrivs med hjälp av följande parametrar: totalmängden fosfor (tot-P), 
löst oorganiskt fosfor (DIP), totalmängden kväve (tot-N) och löst oorganiskt kväve (DIN). 
Vinterpoolen av oorganisk näring börjar tömmas när vårblomningen sätter igång och förbrukar 
närsalterna. Under perioden december till mars beräknar man medelvärdet av mätningarna av DIN i de 
översta 10 m av vattenkolumnen. Det mättillfället där medelvärdet av DIN är högst (maximal 
vinterpool) används även för klassning av tot-N (motsvarande gäller även för DIP och tot-P). 

För varje enskilt prov från det mättillfället som har det högsta medelvärdet beräknas det aktuella 
referensvärdet och klassgränserna av näringsämnet i fråga utifrån den salthalt som observerats 

samtidigt med provtagningen. Sedan beräknas den ekologiska kvalitetskvoten 
rdereferensvä

 värdeprovets
EK = . 

Det måste finnas minst 3 mättillfällen under perioden för att beräkningen ska kunna genomföras. 
Statusklassningen sker med hjälp av medelvärdet av EK för varje parameter. För att inte 
mellanårsvariationen ska påverka klassningen för mycket beräknas ett medelvärde för minst en 
treårsperiod (rullande treårsmedel för klassning av fler än tre år).  
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För en klassificering av kvalitetsfaktorn näringsämnen vägs de enskilda parametrarna samman. Ifall 
den sammanvägda statusen är sämre än god eller måttlig bör de enskilda parametrarna var för sig 
analyseras mer ingående för att undersöka om åtgärder krävs i vattenförekomsten eller i dess närhet 
och i så fall vilka åtgärder som är nödvändiga. 

6.1.2 Typindelning av Sveriges kustvatten 

Sveriges kustvatten har delats in i 25 karakteristiska typer. Mätstationerna som ingår i Bohuskustens 
vattenvårdsförbund ligger i typområdena 1n och s, 2, 3, 4 och 25 (se Tabell 2). Bedömningsgrunderna 
är anpassade efter de olika typområdena. 

Tabell 2. Indelning i typområden för stationerna inom Bohuskustens vattenvårdsförbund. 

Typområde Station 

1n. Västkustens inre kustvatten, norra del Brofjorden (Stretudden), Byttelocket 

1s. Västkustens inre kustvatten, södra del Danafjord, Instö Ränna 

2. Västkustens fjordar Galterö, Koljöfjord, Björkholmen (inre 
Gullmarn), Havstensfjord, Byfjorden 

3. Västkustens yttre kustvatten, Skagerak Åstol, Kosterfjorden (nr. 16) 

4. Västkustens yttre kustvatten, Kattegatt Valö 

25.* Göta Älvs- och Nordre Älvs estuarie Skalkorgarna, E Älvsborgsbron 

* vatten i övergångszon enligt indelning i NFS 2006:1 (Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analyser) 
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6.2 Bilaga 2 Figurer 2015 
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6.3 Bilaga 3 Statusklassning 1990-2015  

E. Älvsborgsbron närsalter vinter och sommar 
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Skalkorgarna närsalter vinter och sommar 
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Valö närsalter vinter och sommar   
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Danafjord närsalter vinter och sommar   
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Instö Ränna närsalter vinter och sommar   
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Åstol närsalter vinter och sommar   
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Galterö närsalter vinter och sommar   
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Byfjorden närsalter vinter och sommar 
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Havstensfjorden närsalter vinter och sommar   
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Koljöfjorden närsalter vinter och sommar   
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Björkholmen närsalter vinter och sommar   
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Stretudden närsalter vinter och sommar   
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Byttelocket närsalter vinter och sommar   
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Kosterfjorden närsalter vinter och sommar 
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6.4 Tillrinning till Skagerrak från land 2015 

Fyrkanterna i figurerna markerar månadsmedelvärden mellan åren 1979-2004 
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6.5 Tillrinning till Kattegatt från land 2015 

Fyrkanterna i figurerna markerar månadsmedelvärden mellan åren 1979-2004 
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