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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 2013,
these surveys were carried out by the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI).
Overall, 2013 was dryer and slightly warmer than normal. The only really cold period with air
temperatures substantially lower than normal, was from the middle of February to the middle of April,
where March also was a month with very little precipitation. For the rest of the year the temperature
was average or above average. The first three months of the year were initiated with less precipitation
than normal and the only month with significantly more precipitation than normal was the warm
December.
The ice conditions during January, February and March were not as severe as the two earlier winters,
foremost 2011 but also 2012. However in February the planned surveys were prevented in
Kosterfjorden, Byfjorden and Inre Gullmarn/Björkholm due to ice. In March the survey of
Kosterfjorden had to be interrupted for technical reasons. In 2013 the temperature in the surface water
was normal or slightly below normal compared to the period 2000-2009, despite air temperatures
above normal. The deviations from average, both below and above were foremost in the beginning of
the year while from September to December there were almost no deviations at all. The salinity in the
surface water did not show as much variations as in 2010 and 2011, but fluctuated a little bit more than
the very normal year of 2012.
The 2013 spring bloom was observed in March in foremost Havstensfjord and Koljöfjord, which
resulted in lower nutrient concentrations than normal and the autumn bloom was not as obvious as
earlier years. Due to low levels of run-off from land, concentrations of inorganic nitrogen and
phosphate were lower than normal in 2013. Ecological status for nutrients according to the Water
Framework Directive is good along the entire Bohus Coast except for the transition water station of
Älvsborgsbron where the status is moderate.
Saltwater inflows to Koljöfjorden, Havstensfjorden and foremost Byfjorden occurred prior to the
January 2013 survey. The bottom water of Byfjorden has been anoxic since 2006, but the dramatic
change during 2012 with almost no hydrogen sulphide at all during the monthly sampling remained
until august 2013. Koljöfjorden has been the fjord with all year hydrogen sulphide during 2013.
Classification of ecological status for oxygen shows high or good status along the Bohus Coast except
within the fjords north of Orust.
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2 Inledning
På uppdrag av sina medlemmar utför Bohuskustens vattenvårdsförbund regelbundet marina
undersökningar enligt ett fastställt kontrollprogram. De hydrografiska mätningarna utförs för
närvarande av SMHI som även månadsvis rapporterar mätningarna i form av en pappersrapport och en
levererad datafil.
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.

3 Väderåret
En sammanfattning av vädret längs Bohuskusten under 2013 ges i Figur 1 i form av
månadsmedelvärden för temperatur och nederbörd.
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Månadsmedelvärden av nederbörd och temperatur för Vänersborg.

År 2013 blev ett något torrare och varmare år än normalt. Den enda riktigt kalla perioden med rejält
temperaturunderskott var från mitten av februari till mitten av april, där mars även var årets mest
nederbördsfattiga månad. Övriga månader var temperaturen runt medel, eller över. Årets tre första
månader inleddes också med mindre nederbörd än normalt, och den enda månaden med rejält
nederbördsöverskott var december.
Januari inleddes med temperaturer nära det normala, men med mindre nederbörd än normalt. Februari
gav Västsverige normala eller något under normala temperaturer. Mellan den 20:e och 23:e var det en
kall period, då kall luft drog ner med nordostliga vindar. Det blev en ganska nederbördsfattig månad
med flera högtryck som gav längre perioder med uppehållsväder. Mars bjöd på både temperaturer och
nederbörd under det normala p.g.a. den långa perioden med högtrycksetablerat väder som präglade
hela månaden. Den första halvan av april bjöd på, framförallt, kyliga nätter. Den 14:e passerade ett
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nederbördsområde från nordost och bakom det följde mildare temperaturer. I flera dagar visade
termometern 11-14 plusgrader på dagtid i Göteborgsområdet. Mot slutet av månaden sjönk
temperaturen igen till följd av nordvästliga vindar som drog ner kall luft. Återigen var det nätterna
som det blev kallare, detta Till en början var april ganska torr men från mitten av månaden blev vädret
ostadigare och flera nederbördsområden medförde till slut att april nästan nådde normalvärdena i
nederbörd längs med kusten. Inledningsvis var maj ganska kall, Göteborg hade en maxtemperatur på
ca 10 grader de första dagarna i maj. Men sedan kom värmen och den 7:e sprängdes 20-gradersgränsen
i Göteborg. Sommaren kom officiellt redan den 4:e (vanligtvis mellan den 10:e och 15:e).
Sammantaget fick Västsverige 2-3 grader varmare än normalt i maj. Sommarkänslan kom av sig lite
då nästa månad blev en blöt månad med mycket regn. I Göteborg kom det mer än dubbelt så mycket
som det brukar. Här hade man också en kraftig åskskur den 1:a juni som gjorde att Göteborg fick
betydligt mer regn än övriga ställen i Västra Götaland. Det var också den varmaste dagen för månaden
i Göteborg med 26,1 grader. Annars var början av juni ganska torr, men från mitten började flera
lågtryck och fronter dra in västerifrån och regnområdena avlöste varandra.
Juli kan sammanfattas som en varm och torr månad även om den första veckan inleddes med lite
ostadigare väder med regnområden som passerade österut. Sedan växte en högtrycksrygg in söderifrån
och styrde lågtrycken på en bana över norra Skandinavien vilket innebar soligt och torrt, eller mycket
torrt, för Västsveriges del. Större delen av månadens regn föll i samband med kraftiga regn- och
åskskurar som berörde Västsverige under månadens sista dagar. I Göteborg föll 28,2 mm under några
timmar på morgonen den 27:e, vilket orsakade översvämningar på flera håll i staden. Augusti
passerade som en normalmånad både när det gällde temperatur och nederbörd innan hösten invigdes
med september, som dock började varmt. Den 6:e och 7:e september uppmättes de högsta
temperaturerna i Göteborg och Varberg med 24,5° respektive 25,6°. Mot mitten av månaden började
nederbördsområdena rada upp sig och kom in över kusten västerifrån samtidigt som temperaturen
började sjunka rejält.
Det kanske mest spännande som hände i oktober var nog stormen Simone som framförallt berörde
Halland med byvindar på 36 m/s. Längre norrut blev det inte lika blåsigt. Oktober svängde annars
ganska mycket mellan varma och kallare perioder. De första dagarna var det ganska kallt med
minusgrader på nätterna i de inre delarna, men sedan blev det mildare. Från den 16:e till den 21:a var
det kallt igen, men det följdes av en riktig mild period under slutet av månaden. Till en början kom det
inte så mycket nederbörd, men mot slutet av månaden var det ostadigt med flera områden med regn
som avlöste varandra. Generellt blev årets november mild med 1-3 grader högre medeltemperatur än
genomsittet för månaden under referensnormalperioden 1961-1990. Detta var dock långt ifrån de stora
temperaturöverskott som rådde i november 2011 och även något lägre än under förra årets november.
Månaden innebar även vinterns ankomst för delar av Västra Götalands län då
dygnsmedeltemperaturen varit under 0 grader fem dygn i sträck.
December 2013 blev en mycket blåsig månad, den var dessutom varm och nederbördsrik. Den 5
drabbade ett oväder med stormvindar södra Sverige. Det fick namnet Sven och påminde i bana och
styrka, för svensk del, om oktoberovädret Simone. Lågtryckets centrum tog en bana över norra
Götaland. Utmed hela den svenska västkusten uppmättes storm- och orkanstyrka i byvindarna. Allra
högst byvind mättes på Väderöarna i Bohuslän och vid Nidingen i Halland med 40 m/s. Med undantag
av ett par dygn, en vecka in i månaden, var temperaturen en bra bit över det normala. Därmed blev
temperaturen flera grader över den normala för december som helhet. Månadens sista tredjedel blev
rejält blöt med mycket nederbörd. På kvällen den 23:e kom ett kraftigt nederbördsområde in över
främst nordvästra Götaland och sydvästra Svealand. Den största nederbördsmängden uppmättes i
Håvelund i Bohuslän med 36 mm. Nederbördsområdet följdes snabbt av ytterligare ett som på själva
julafton gav riklig nederbörd över samma områden. Nederbördsområdena gav 40 till drygt 60 mm
under två dygn, på redan regnmättade områden. Året avslutades mulet men med uppehåll.

4 Hydrografi
I bedömningen av de hydrografiska parametrarna används som normalvärden i denna rapport
långtidsmedelvärden och standardavvikelse för tioårsperioden 2000-2009, 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.
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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 2000-2009 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 2013 avser alltså
data från 2011-2013. När det gäller klassning av vintervärden, DIN, DIP, tot-N och tot-P under 20112013 påverkades väldigt många stationer av is och därmed utebliven provtagning under januari och
februari år 2011, men även februari 2012. P.g.a. detta saknar vissa stationer statusklassning för vinter
2013. Då egentligen data 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 2010 till mars 2013.

4.1 Temperatur
Temperaturen i ytvattnet var under 2013 i stort sett normal eller lägre än normalt jämfört med perioden
2000-2009 trots lufttemperaturer över det normala. Avvikelserna från medel, både lägre och högre, låg
främst i början av året medan från september och framåt var det ingen avvikelse alls från
medeltemperatur.
Precis som med lufttemperaturen inleddes året med vattentemperaturer som låg i stort sett vid medel
på alla stationer under januariprovtagningen. Temperaturen låg då mellan 3 och 4 grader generellt
längs kusten. Till februariprovtagningen hade temperaturen sjunkit något och en del is hade börjat
bildas, vilket gjorde att Kosterfjorden, Inre Gullmarn/Björkholm och Byfjorden inte kunde provtas.
Vid de södra stationerna nåddes denna månad lägsta temperaturerna för året och de var även under
medelvärdet. Två stationer avvek med att ha högre temperaturer än i januari, nämligen Byttelocket och
Stretudden. Marsprovtagningen visade även den låga temperaturer men inget som avvek från det
normala och nu kunde återigen alla stationer provtas. Den kalla perioden med högtryck och låga
lufttemperaturer som höll i sig hela mars återspeglade sig definitivt vid aprilprovtagningen då
vattentemperaturen i det översta skiktet låg kvar på samma temperaturer som i mars eller på vissa
stationer t.o.m. hade sjunkit något. Detta gjorde att april blev en månad då många stationer låg under
medelvärdet, och i ytan låg temperaturen bara mellan 1-2 grader. Jämför man med april 2012 så var
temperauren det året mellan 4 och 5 grader vid provtagningen.
Till maj hade vattentemperaturen tagit ett rejält kliv uppåt och yttemperaturen var nu uppe i ca 9-10
grader. Trots detta låg temperaturen aningens under medelvärdet för månaden, så den kalla våren
återspeglades i vattentemperaturerna även denna månad. Veckan efter provtagningen kom dock
värmen till Bohuskusten och i juni månads provtagning kunde man se en rejäl uppvärmning av
ytskiktet vid mätningarna. Nu låg de flesta stationerna istället nära över det normala när det gällde
temperaturer för årstiden. Undantaget var Byttelocket och Stretudden där uppvärmningen inte hade
kommit lika långt. Den något ostadiga junimånaden gjorde att temperaturen inte hade ökat speciellt
mycket till juliprovtagningen, men den höll sig ändå inom det normala. Däremot avspeglade sig
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högsommarvärmen i juli rejält i vattentemperaturerna i augusti som då låg mellan 20 och 21 grader vid
provtagningstillfället. detta kan jämföras med förra årets högsta värden som också uppmättes i augusti,
men som då låg mellan 18 och 19 grader.
Årets fyra sista provtagningar visade däremot, oavsett det väder som var denna period, inga större
avvikelser alls från medeltemperaturen utan temperaturen i ytskiktet avtog successivt under hösten för
att vid årets sista provtagning ligga runt 7 till 8 grader i ytan. Liknande förhållanden, utan avvikelser
från medeltemperaturen, kunde även ses i ytskiktet de tre sista månaderna under 2012.

4.2 Salthalt
Salthalten i ytvattnet uppvisade inte riktigt lika stora variationer under året som 2010 och 2011, men
något mer än under 2012. Ofta hänger variationen 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 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.
Januari månads provtagning visade på salthalter i ytskiktet inom det normala eller något lägre på alla
stationerna. Detta kan kopplas till en högre än normal tillrinning till både Skagerrack och Kattegatt i
början av januari, orsakad av en nederbördsrik december 2012. Vid februari månads provtagning låg
salthalten i de översta 5m under det normala på de flesta stationerna. Undantaget var Stretudden och
Byttelocket som hade salthalt mycket över det normala. Orsaken till detta var en skarp temperatur och
saltskiktning bara i de översta 2m, medan det ner mot botten, 27 resp. 45m, var tämligen homogent
och sålunda en hög salthalt redan vid 5m. Inre Gullmarn/Björkholm och Byfjorden provtogs inte
denna månad p.g.a. is. Trots en riktigt torr och kall mars utan nästan någon nederbörd alls fortsatte
salthalten i ytskicket att vara lågt, men inne i fjordarna låg det runt det normala. Temperatur- och
saltskiktningar syntes först ner mot 10m under mars provtagningen. Till april månads provtagning
hade salthalten nått normala värden förutom i fjordarna där den var uppe på halter över det normala i
ytskiktet. Normalt är mars och april månader med stora flöden och vårflod i samband snösmältning,
men denna uteblev i stort sett helt i år p.g.a. den kalla och torra våren och salthalterna inne i fjordarna
mättes istället till högre än normalt. Även i maj kunde denna något högre salthalt i ytan fortfarande ses
i Havstensfjorden men framförallt i Koljöfjorden. Övriga stationer följde helt medel denna månad.
Sommarmånaderna uppvisade, förutom några få avvikelser, inga större variationer alls i salthalten i
ytskiktet. Undantagen var fjordarna där salthalten successivt ökade från juni fram till augusti och som
då vid provtagningen, visade högre salthalter än normalt. Detta kan framförallt kopplas till den torra
sommaren, främst juli, då nederbörden var under det normala vilket är första gången sedan 2008. Detta
ledde till låg tillrinning till kustvattnet under stora delar av sommaren, där relativt hög tillrinning p.g.a.
nederbörd och utsötning av ytvattnet annars är det normala. Byttelocket och Stretudden visade högre
salthalter i ytskiktet under juniprovtagningen. Detta berodde, precis som i februari, på ett tunt ytlager i
endast de övre två metrarna med sötare och varmare ytvatten till följd av en försenad vårflod med
mycket hög tillrinning till framförallt Skagerrack under maj månad. Under detta väldigt unna ytskikt
låg en salt och kallare vattenmassa redan vid 5m djup vilket påverkar det totalt sett höga värdet på
salthalten i ytskiktet. Även i Kosterfjorden kunde en tendens av detta ses, även om salthalten höll sig
inom det normala.
Även under höstens inledning kvarstod de högre salthalterna i ytskiktet i fjordarna fram till och med
oktober månads provtagning innan det åter följde medelvärdet. Detta berodde på en relativt torr
september som gjorde att tillrinningen var låg. Vid november månads provtagning följde alla
stationerna medelvärdet utom Stretudden och Björkholmen. Årets sista provtagning i december
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avslutades med att fjordarna och Galterö låg på normala salthalter medan övriga stationer låg på högre
salthalter i ytskiktet än normalt.

4.3 Närsalter
4.3.1 Kväve
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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 2011 till 2013.
År 2013 var liksom de tre senaste åren, återigen ett år med låga eller normala kvävehalter jämfört med
åren 2000-2009. I januari och februari var halten av oorganiskt kväve inom det normala eller lägre på
de stationer som provtogs. Vid provtagningen i mars hade halterna av oorganiskt kväve sjunkit rejält i
fjordarna och var här nära noll, medan många av de övriga stationerna fortfarande byggde upp
depåerna innan vårblomningen och låg, förvisso lägre än medel, men ändå inom det normala. I april
var halterna lägre till mycket lägre än normalt på alla stationerna beroende på den väldigt torra mars
med mycket lite tillrinning från land, samt den under mars pågående vårblomningen som vid denna
tidpunkt var över på alla stationerna, se fig. 8.
Halten av oorganiskt kväve höll sig därefter på normalt låga värden under hela våren, sommaren och
ända fram till oktober månad utan några avvikelser vid provtagningstillfällena, förutom i
Kosterfjorden, som i juli och augusti hade väldigt höga halter av oorganiskt kväve. Här var det främst
nitrathalterna som var väldigt höga i de översta 2m i juli. I augusti var även nitrat tillsammans med
ammoniumfraktalen mycket högre än normalt i de översta 2m. Även under 2012 hade Kosterfjorden

Nr. 2014-5 SMHI – Årsrapport Hydrografi 2013

6

förhöjda värden av oorganiskt kväve vid två tillfällen, men då under augusti och september. De var
dock inte lika höga som under juli och augusti i år.
I november och december började förråden av oorganiskt kväve återigen att byggas upp, men inte på
någon annan station än Valö i december, som hade högre värden än normalt, avvek halterna av
oorganiskt kväve från det normala.
Statusklassningen av kvävehalter enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder visas i Figur 2.
Klassningen bygger på de senaste tre årens data. Klassningen tyder på att statusen är något sämre i
södra delarna av Bohuskusten än i nordliga och yttre kustområden samt att statusen är bättre
sommartid än vintertid. En förbättring har skett vid Danafjord för DIN Vintertid och tot-N sommartid
jämfört med 2012. Flera stationer saknar klassning vintertid p.g.a. is vid flera mättillfällen under
vinterperioden dec – mars 2010/2011-2013. Koster har inte kunnat statusklassas p.g.a. is vintertid och
tekniska problem vid ett mättillfälle sommartid.

4.3.2 Fosfor

DIP vintertid
KOSTERFJORDEN

tot-P vintertid
KOSTERFJORDEN

Dålig status

Dålig status

Otillfr. status

Otillfr. status

Otillfr. status

Måttlig status

Måttlig status

Måttlig status

God status

God status

God status

Hög status

Hög status

Hög status

Inget närsaltprov

Inget närsaltprov
BY TTELOCKET

INRE GULLMARN
BY FJORDEN

Inget närsaltprov
BY TTELOCKET

INRE GULLMARN

BROFJORDEN

ALSBÄCK

BY FJORDEN

HAVSTENSFJORDEN

HAVSTENSFJORDEN

HAVSTENSFJORDEN
KOLJÖFJORD

GALTERÖ

ÅSTOL

GALTERÖ

ÅSTOL

INSTÖ RÄNNA

ÄLVSBORGSBRON

SKALKORGARNA

BY FJORDEN

ALSBÄCK

KOLJÖFJORD

GALTERÖ

DANAFJORD

INRE GULLMARN

BROFJORDEN

ALSBÄCK

KOLJÖFJORD

ÅSTOL

INSTÖ RÄNNA

DANAFJORD

ÄLVSBORGSBRON

INSTÖ RÄNNA

DANAFJORD

SKALKORGARNA

VALÖ

a)

KOSTERFJORDEN

Dålig status

BY TTELOCKET

BROFJORDEN

tot-P sommartid

VALÖ

b)

ÄLVSBORGSBRON

SKALKORGARNA

VALÖ

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 2011 till 2013.
År 2013 var, liksom för kväve, generellt ett år med normala eller låga fosfathalter jämfört med åren
2000-2009. De få avvikelserna från det normala, skedde främst under årets tre första månader och då
varierade det något mellan de norra och södra provtagningsstationerna.
Januari månads provtagning inleddes med fosfathalter runt det normala för alla stationer. I februari
hade halterna ökat och var vid de södra stationerna, samt Stretudden, uppe på något över det normala.
Vid marsprovtagningen hade, liksom för det oorganiska kvävet, halterna sjunkit kraftigt i fjordarna
och var även för oorganiskt fosfor låga eller nere på nära noll. För övriga stationer var fosfathalterna i
ytskiktet fortfarande över det normala vid provtagningen. I april var fosfathalterna låga på alla
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stationer till följd av vårblomningen som vid denna tidpunkt var över. Sedan följde fosfatet det
oorganiska kvävet med låga halter ända fram till oktober då närsaltpoolerna återigen började byggas
upp. Enda undantaget här var stationen E. Älvsborgsbron som i augusti, september och november
visade höga halter av fosfat i ytskiktet.
Statusklassningen av fosfor enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder visas i Figur 3. Statusen
varierar vintertid mellan god till hög för DIP och för tot-N, god vid de norra stationerna medan den
ligger på måttlig till god för de södra. Det är förbättrad status noterad från måttlig 2012 vid
Byttelocket och Stretudden till god 2013 för tot-N vintertid. Sommartid ser klassningen generellt
bättre ut med genomgående god eller hög status, undantaget E. Älvsborgsbron som också är den enda
försämringen från 2012. Inre Gullmarn hade återigen tillräckligt många mätningar vintertid för att
statusklassas. Flera stationer saknar klassning vintertid p.g.a. is vid flera mättillfällen under
vinterperioden dec – mars 2010/2011-2013. Koster har inte kunnat statusklassas p.g.a. is vintertid och
tekniska problem vid ett mättillfällesommartid.

4.3.3 Silikat
Silikat tillförs havet till stor del genom avrinning från land. Avrinningen av sötvatten från land och
därmed transporten av närsalter har skiljt sig lite åt mellan de olika havsområdena Skagerrack och
Kattegatt under 2013 som tidigare nämnts. Tillförseln till Skagerrack har generellt legat under den
normala för hela 2013, medans den till Kattegatt har legat över det normala från april och framåt, med
en rejäl topp under maj. Silikat är det närsalt som uppvisar de största variationerna under den senare
delen av 2013 jämfört med oorganiskt kväve och fosfat. Året inleds med relativt höga halter på de
flesta stationer både i januari och i februari, där framförallt de södra stationerna, inklusive Instö Ränna
uppvisar höga silikathalter även i mars. Detta beror mer på den låga halten av växtplankton som
förbrukar silikat då tillrinningen till kustvattnet, och därmed tillförsel av silikat, var relativt låg under
årets tre första månader. För de norra stationerna var halterna också höga men inom det normala, men
även här har halterna av silikat ökat till över det normala till marsprovtagningen. Precis som för
oorganiskt kväve och fosfat har halterna av silikat i fjordarna sjunkit rejält vid marsprovtagningen.
I april hade alla stationer låga halter av silikat till följd av vårblomningen under mars, som främst
dominerades av kiselalger. Under maj och juni byggdes poolen av silikat upp, men redan vid
juniprovtagningen hade den åter sjunkit på de södra stationerna och i juli kunde man se lägre halter
även på stationerna lite längre norrut. Undantaget här var Kosterfjorden och E. Älvsborgsbron där
nederbörden i slutet av juni kunde spåras i form av rejält högre silikathalter i de övre 2m vid juli
månads provtagning. I augusti var silikathalterna låga och kring det normala till följd av en torr juli,
men vid september månads provtagning var halterna högre än normalt vid de yttre stationerna såsom
Valö, Danafjord och Skalkorgarna i söder, samt Byttelocket, Stretudden och Kosterfjorden längre
norrut.
I oktober var halterna låga på alla stationerna utom Kosterfjorden som även denna månad låg på halter
över det normala. I november hade halterna börjat byggas upp och vissa stationer visade även på
silikathalter på gränsen till över det normala. Året avslutades med silikathalter runt det normala vid
provtagningen i december.
Liksom för oorganiskt kväve och fosfor brukar silikathalten vara lägre i ytvattnet i oktober, november
och december i samband med höstblomning av växtplankton. 2012 var, liksom 2011, ett undantag från
detta då silikathalterna var fortsatt höga vid flera stationer även under årets tre sista månader. En klar
koppling kunde då ses till att provtagningarna inföll några dagar efter att ett omfattande
nederbördsområde hade passerat som ökade avrinningen från land. Koppling kan även göras till den
ständiga tillförseln av sötvatten från land under stora delar av årets andra del på grund av all nederbörd
som föll. Detta mönster har inte kunnat ses på samma sätt under 2013 utan det verkar åter vara tillbaka
mot lägre halter i ytvattnet. Det har bara förekommit enstaka avvikelser i silikat från medelvärdet
under årets tre sista månader.
Silikathalten ingår inte i statusklassning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.
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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 4. Sammantaget är statusen god till hög i stora delar av Bohuskustens
vatten med en generell förbättring från 2012. Måttlig status visas i Danafjord och E Älvsborgsbron.
Instö Ränna har förbättrats från måttlig till god. De norra stationerna Brofjorden och Stretudden har
förbättrats från god till hög. Kosterfjorden saknade tillräckligt många mätningar för att kunna
statusklassas.

KOSTERFJORDEN

Dålig status
Otillfr. status
Måttlig status
God status
Hög status
Inget närsaltprov
BY TTELOCKET

INRE GULLMARN

BROFJORDEN

BY FJORDEN

ALSBÄCK
HAVSTENSFJORDEN
KOLJÖFJORD

GALTERÖ

ÅSTOL

INSTÖ RÄNNA

DANAFJORD

ÄLVSBORGSBRON

SKALKORGARNA

VALÖ

Figur 4.
Statusklassning av näringsämnen totalt. Klassningen enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder (2007:4) bygger på medelvärden för perioden 2011 till 2013.
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4.4 Syrgashalter i bottenvattnet
De stationer som uppvisat lägst syrgashalter i bottenvattnet under 2013 redovisas i Figur . Vid övriga
stationer låg syrgashalten generellt som lägst över 4 ml/l. Undantag är enstaka mättillfällen i augusti
vid Instö Ränna, i september vid E Älvsborgsbron samt i oktober vid Stretudden och Byttelocket. Valö
och Galterö hade halter strax under 4ml/l både under augusti, september och oktober. Även under
2012 visade Valö och Galterö halter under 4 ml/l under augusti och september. Danafjord, Åstol och
Kosterfjorden hade hela året en syrgashalt över 4ml/l i bottenvattnet. Flertalet stationer, undantaget
stationerna i figur 6, uppvisade under de tre första vintermånaderna god syrgashalt på över 6 ml/l.
Precis som under 2012 ökade halterna för både Alsbäck och Björkholmen i Gullmarsfjorden och var
under mars månad uppe runt 6ml/l och vid E Älvsborgsbron strax under 8ml/l. Mars var också den
månad då flertalet stationer uppvisade högst syrgashalt vid botten innan den under april började sjunka
successivt. En del stationer visade även en högre syrgashalt i maj än i april. Årsminimum inträffade
som normalt under sensommaren – hösten. Jämfört med 2011 och 2012 har årsminimum under 2013
förbättrats på många stationer som tidigare uppvisade halter under 4 ml/l under sensommaren –
hösten.
Den stora förändringen av syrgashalterna i bottenvattnet vid Byfjorden som skedde från 2011 till
2012, upprepades under 2013, se stationsfigur Bilaga 2. Från nyår och framåt ökade halterna drastiskt
och var vid mars uppe strax över 2 ml/l. Detta berodde främst på ett naturligt inflöde med kallare
djupvatten. Till april hade sedan syrgashalten avtagit, men steg något fram till maj och vid mättillfället
i augusti hade fortfarande inget svavelväte uppmätts vid botten, vilket är en mycket lång tid utan
svavelväte i fjorden. Sedan följde en höst med svavelväte under årets sista fyra provtagningar men
mellan november och december var halten i stort sett konstant. Generellt har syrgashalten vid botten
varit mycket över det normala för Byfjorden under 2013. Boxprojektet, där man pumpade ner syre till
bottenvattnet för att förbättra bottenmiljön, som pågick under 2012 avslutades i januari 2013 (se
www.marsys.se)
Koljöfjorden är den fjorden som under 2013 legat rejält under normala värden för bottenvattnet.

Figur 5.

Syrgashalter i bottenvattnet för Koljöfjorden. Den vänstra figuren visar år 2012 och
den högra figuren år 2013.

År 2012 låg inledningsvis halterna runt 0 ml/l under årets första månader (undantaget februari som ej
provtogs p.g.a. is). Därefter avtog syrgashalten vid botten successivt, men låg ändå inom det normala
under augusti, september och november. Under 2013 har syrgashalten inte legat inom det normala
under ett enda provtagningstillfälle utan ständigt varierat mellan -2 till -4 ml/l i negativt syre, dvs
svavelväte.
Havstensfjorden har under 2013 inte haft någon förekomst av svavelväte i bottenvattnet.
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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 från september
2013 samt i Koljöfjorden under hela 2013.
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 2011 till 2013.
Statusklassningen av syrgas i bottenvattnet enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder visas i Figur .
Statusen är hög eller god för alla stationer utom i Byfjorden, Havstensfjorden och Koljöfjorden där
den är måttlig eller dålig. Jämfört med statusklassningen för åren 2010-2012 har Danafjord ändrats
från hög till god status, Byfjorden har förbättrats från otillfredsställande till måttlig status samt Inre
Gullmaren har förbättrats från god till hög 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 är större än ett år). Vad som gäller för en specifik
station/vattenförekomst bestäms utifrån en rad tester där det först bestäms om syrgasbrist är ett
problem och sedan, ifall det föreligger syrgasbrist, av vilken typ den är.
1

Omsättningstiden är den tid (i dagar) det tar att byta ut allt djupvatten i vattenförekomsten
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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 30 metrarna.
Året började med något låga klorofyll a-halter i januari och februari. I samband med provtagningen i
mars påvisade framförallt Koljöfjorden och Havstensfjorden en pågående vårblomning där klorofyll -a
halterna var höga. Vårblomningen vid de övriga stationerna prickades inte in på samma sätt. Till
provtagningen i april var klorofyllhalterna låga vid både Koljöfjorden och Havstensfjorden vilket tyder
på att blomningen där var över. Vid de andra stationerna var halterna relativt låga samtidigt som
närsalterna vid denna tidpunkt också var låga vilket tyder på att vårblomningen förmodligen hade ägt
rum under mars månad. Under resten av 2013 var det ingen stor variation mellan stationerna i
allmänhet. Högre toppar noterades i samband med blomningar som uppträder vid olika tillfällen vid
olika stationer främst i juli, september och november. För Koljöfjorden och Havstensfjorden berodde
det på främst högre silikathalter vilket möjliggjorde blomning av kiselalger.
I Figur 8 visas statusklassning av klorofyll-a enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007:4).
Statusen är övergripande god eller hög vilket består från 2012 då det var en förbättring gentemot 2011
då flera stationer uppvisade måttlig till god status.
Mer information om växtplankton under 2013 redovisas i ”Årsrapport Växtplankton 2013”.
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Figur 8. Statusklassning av klorofyll a. Klassningen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
(2007:4) bygger på medelvärden för perioden 2011 till 2013.

Figur 9

Klorofyll a-halter, integrerat värde 0-30 m vid några utvalda stationer.
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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. I Figur 10 och 11 visas POC- och
PON-haltens variation på 20 meters djup vid dessa stationer. I figurerna kan man se att halterna under
produktionssäsongen i allmänhet är högre medan partikulärt kol och kväve i vattenmassan minskar
under vintermånaderna. Kosterfjorden har väldigt höga värden av både POC och PON i juli medan
Koljöfjorden ligger högre än de andra provtagningsstationerna under juli, augusti, september och
oktober.

Figur 10
POC-haltens variation under 2013 på 20 meters djup. (Kosterfjorden saknar POCvärden för februari, mars och juni)

Figur 11
PON-haltens variation under 2013 på 20 meters djup. (Kosterfjorden saknar PONvärden för februari, mars och juni)
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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 2013 avser alltså
data från 2011-2013.

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 EK 
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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).
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 2013
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6.3 Bilaga 3 Statusklassning 1990-2013

E. Älvsborgsbron närsalter vinter och sommar
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Skalkorgarna närsalter vinter och sommar

Nr. 2014-5 SMHI – Årsrapport Hydrografi 2013

35

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

Nr. 2014-5 SMHI – Årsrapport Hydrografi 2013

39

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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Koster närsalter vinter och sommar
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6.4 Bilaga 4 Tillrinning till Skagerrack från Land 2013

Data markerad som fyrkanter är månads medelvärden under 1979-2004
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6.5 Bilaga 5 Tillrinning till Kattegatt från Land 2013

Data markerad som fyrkanter är månads medelvärden under 1979-2004.
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