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Två årsrapporter 



      

Disposition 

• Kort om provtagningsprogram och metoder för 
statusklassning 

• Resultat 2016 och statusbedömningar för perioden 
2014–2016 
– Näringsämnen 
– Siktdjup 
– Växtplankton 
– Syrebalans 
– Bottenfauna 

• Slutsatser och sammanvägd status 2014–2016 



      

Undersökningar 2014–2016 

2014 2015 2016 

Fys-kem, bl. a: 
• Siktdjup 
• Näringsämnen 
• Syre 
 

x x x 

Klorofyll a x x x 
Biovolym växtplankton x x x 
Bottenfauna x 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Biovolym: Endast SkogsvikBottenfauna: 5 provtagningar grunda bottnar (5-8 m), 5 provhugg djupare bottnar (11-18 m)



      

Landsnora 

Skogsvik 

Svalkan 

Ekhagen (Lilla Värtan) 



      

Statusklassning  
• Statusklassning enligt bedömningsgrunder (Naturvårdsverket och 

HaV) mha beräkningsapplikation (SMHI) 
 
 

• Näringsämnen 
• Siktdjup 
• Växtplankton 
• Syrebalans 
• Bottenfauna 

Kvalitetsfaktorer: 



      

Statusklassning  
• Statusklassning enligt bedömningsgrunder (Naturvårdsverket och 

HaV) mha beräkningsapplikation (SMHI) 
 
 

• Näringsämnen 
• Siktdjup 
• Växtplankton 
• Syrebalans 
• Bottenfauna 

Kvalitetsfaktorer: År 2027 

1                EK                0 
5             Nklass             0 



      

Sammanvägd bedömning, 2014–2016 
 

Oförändrad status 
i Edsviken från 
fjolåret (2013–

2015) 



      

Näringsämnen, 2014–2016 



      

Näringsämnen 

• Kväve (N) och fosfor (P) 
– Oorganiskt löst: DIN och DIP 

• Kan tas upp och användas av primärproducenter 
• Halter vintertid indikerar produktionspotential 
• Dec–feb 



      

Näringsämnen 

• Kväve (N) och fosfor (P) 
– Oorganiskt löst: DIN och DIP 

• Kan tas upp och användas av primärproducenter 
• Halter vintertid indikerar produktionspotential 
• Dec–feb 

– Totalhalter (TP och TN): innefattar lösta och partikulärt bundna 
näringsämnen  

• Halter sommartid indikerar produktionsintensitet 
• Dec–feb 
• Jun–aug 

• Två separata bedömningar: 
– Genomgående 0–9 m 
– 0–9 m vinterhalter / 0–6 m sommarhalter 

 



      

Stationsvis bedömning  
• Samtliga stationer 

otillfredsställande 
status 

• Höga N-halter vintertid 
har störst negativ 
inverkan på de 
sammantagna 
bedömningarna 

• Nklass-värde för 
enskilda stationer: 
1,36–1,62 
(otillfredsställande) 

• Statusklassning 
oberoende av 
djupintervall  

5 0 

Presentatör
Presentationsanteckningar
EK och Nklass-värden för samtliga stationer. Otillfredsställande status vid samtliga stationerSammanvägd Nklass för Edsviken (dvs exklusive Ekhagen): 1,41 (0,9 m klassning) – 1,49 (0,6 m sommar / 0–9 m vinter)



      

Syrebalans, 2014–2016 



      

Syrebalans 

• Syreförhållanden har stor inverkan på biota och 
geokemiska processer 
 

• Syrebrist i bottenvattnet kan uppstå till följd nedbrytning 
av organiskt material vid stagnation (skiktning av 
vattenpelaren) 



      

Syrebalans, 2014–2016 

• Tillgänglig data tyder på flerårig syrgasbrist I Edsviken 
(<3,5 ml O2/L)  

• Ca 37% av bottenarealen årligen påverkad av 
syrgasbrist i Edsviken (från ca 8 m djup) 

• Vid Ekhagen (Lilla Värtan) indikeras säsongmässig 
syrgasbrist och måttlig status 

• Extremt höga halter svavelväte påträffades vid Skogsvik 
i juni 2016 (13,4 mg/L) (”Rekord” för Östersjön?) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Syreprofil baserad på medelvärden för tre år under juni-december för samtliga provpunkter i Edsviken - visar att syrehalten är lägre än 3,5 vid ca 8 m



      

Syrebalans 2014–2016 
• Generellt bättre syreförvållanden vid Svalkan än i de inre 

delarna av Edsviken 

Ekhagen Svalkan 

Skogsvik Landsnora 



      

Siktdjup, 2014–2016 



      

Siktdjup 

• Siktdjupet indikerar hur långt solljuset når i vattenpelaren 
– Beroende av mängden växtplankton och övriga partiklar 

samt humusämnen 
 

• Mätperiod: jun–aug 



      

Siktdjup 

Siktdjupet var 1,5–3,4 m under 
sommarmånaderna 2016 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Måttlig status vis samtliga stationer och i Edsviken som helhet. Bättre siktdjup 2015 jämfört med 2013-14. God status vid skogsvik (upp till 4,8 m siktdjup)



      

Växtplankton, 2014–2016 



      

Växtplankton 

• Utgörs av två parametrar: 
– Klorofyll a-koncentration (samtliga stationer) 
– Biovolym växtplankton (endast Skogsvik) 

• Säkrast statusklassning vid sammanvägning av båda 
parametrarna, men de kan användas enskilt  
 

• Mätperiod: jun–aug 
 



      

Växtplankton 2016 

• Generellt högst klorofyll a-halter i augusti (gäller även 
biovolym vid Skogsvik) 

• Artsammansättningen vid Skogsvik dominerades av 
grönalger och cyanobakterier (Aphanizomenon flos-
aquae) utgjorde som mest 11% av den totala 
växtplanktonbiovolymen 
– Arten är potentiellt toxisk ffa i sötvatten 



      

Presentatör
Presentationsanteckningar
Klorofyll a: Måttlig status vid samtliga stationer i Edsviken, otillfredsställande status vid Ekhagen. Högst klorofyll a-halter vid EkhagenBåde klorofyll a och biovolym-mätningarna indikerar måttlig status vid Skogsvik



      

Bottenfauna, 2016 



      

Bottenfauna 

• Bottenfauna bra miljöindikatorer (=bioindikatorer) för 
syreförhållanden, organisk belastning, miljögifter etc. 
– Bottenfaunasamhället reagerar snabbt på förändringar 
– Långlivade och stationära arter ger ”tidsintegrerat” prov 

 



      

Bottenfauna 

• Bottenfauna bra miljöindikatorer (=bioindikatorer) för 
syreförhållanden, organisk belastning, miljögifter etc. 
– Bottenfaunasamhället reagerar snabbt på förändringar 
– Långlivade och stationära arter ger ”tidsintegrerat” prov 

 
• Ofta funktionellt betydelsefulla i ekosystemet 

– Påverkar geokemiska processer i sedimentet 
– Födokälla 

 



      

Bottenfauna 
• Provtagning på 4,6–17 

m djup 
• Som mest hittades 4 

taxa vid en enskild 
station (grundaste 
stationen) 

• Ingen bottenfauna hittad 
djupare än 7,7 m 
(samstämmigt med 
syrgasmätningar) 

• Dålig status vid samtliga 
stationer 



      

Bottenfauna 2016 

Presentatör
Presentationsanteckningar
BQIm = brackvatten



      

Sammanvägd bedömning, 2014–2016 

• Dålig status i Edsviken  
• Grundproblemet är de höga näringsämneshalterna (N och 

P) som orsakar övergödning 
• Bottensedimenten har sannolikt låg förmåga att binda N 

och P pga den dåliga syresituationen  
– Försvårar åtgärdsarbete 



      Hemsida: www.calluna.se • E-post: info@calluna.se • Telefon (växel): 013-12 25 75 
Huvudkontor: Calluna AB, Linköpings slott, 582 28 Linköping 
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