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Informationen om  Ålands m iljö finns

spridd i en mängd olika former. Den här

rapporten är den första m er om fattande

sam m anställningen av m iljötillståndet i

landskapet. Inriktningen  är havsm iljön

kring Åland. Husö biologiska station står för

innehållet i rapporten. Landskapsstyrelsens

avsikt är att kontinuerligt ge ut rapporter

m ed olika inriktning om  m iljöns tillstånd

på Åland.





FÖ RO RD

En viktig uppgift för landskapsstyrelsen är att sprida
information om tillståndet i den åländska miljön. Ha-
vet är det dom inerande elem entet på Åland och är av
stor betydelse och stort intresse för sam hället och den
enskilda individen. En mängd olika provtagningar och
analyser görs på vattenmiljön av olika instanser. Den
här rapporten är den första m er om fattande sam m an-
ställningen av m iljötillståndet i landskapets havs-
om råden. Avsikten är att kontinuerligt ge ut rapporter
med olika inriktningar om miljöns tillstånd på Åland.

Rapporten är en beskrivning av nuvarande situa-
tion och baserar sig på tillgängligt m aterial. Eftersom
m aterialet varierar i om fattning och ibland också är
m otstridigt är det svårt att göra en total tillstånds-
beskrivning vilket läsaren bör vara medveten om.

Husö biologiska station står för innehållet i rappor-
ten, som amanuens Charlotta Nummelin har varit re-
daktör för.

Ett stort tack riktas till alla instanser som bidragit
med material.

M aj 2000

Harriet Lindem an
M iljöansvarig landskapsstyrelseledamot
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ÖSTERSJÖN
Östersjön är på m ånga sätt ett speciellt innanhav. Vatt-
net är bräckt, dvs. en blandning m ellan sött och salt
vatten. Det söta vattnet kommer från tillrinning från
land utm ed åar och bäckar, m edan det salta vattnet
kom m er i pulser genom  de danska sunden från Katte-
gatt och Skagerack. I södra Östersjön är salthalten
cirka 10-12 prom ille. Den m inskar ju längre norrut
m an går och i de nordligaste delarna är den m indre än
en promille. Kring Åland är salthalten mellan fem och
sju promille.

De speciella salthaltsförhållandena försvårar djur-
och växtlivet. Östersjön bildades efter istiden för
10000 år sedan och är ett ungt hav. Evolutionen har
inte hunnit anpassa organism erna till de rådande om -
ständigheterna. För m arina organism er är salthalten
för låg, m edan sötvattenarter är anpassade för lägre
halter. Östersjön är därför ett artfattigt hav och storle-
ken på organismerna är ofta mindre än i rent marina
(saltvatten) eller limniska (sötvatten) miljöer. Det är
därför också ett hav som  är känsligt för förändringar
och m änsklig påverkan.

Även andra egenskaper än salthalten förändras då
m an går norrut i Östersjön. M edeltem peraturen sjun-
ker, istäckets utbredning blir större och och den isfria
perioden förkortas. Artantalet djur och växter minskar
längre norrut och produktionen av djur- och växtbio-
massa minskar.

Vattenström m arna i Östersjön går m otsols på
grund av den s.k. Corioliskraften. Ström m arna går i
nordlig riktning förbi den östra delen av Ålands skär-
gård och i sydlig riktning förbi den västra delen. Vatt-
net från Finska viken ström m ar alltså m ot Ålands
östra kust och vattnet från Bottenhavet förbi Ålands
västra kust.
Landhöjningen förändrar kontinuerligt skärgården
och kusten. Nya holm ar och öar stiger ur havet och de
gam la blir större. Sund och vikar blir grundare och
avsnörs så sm åningom  till glosjöar. Landhöjningen är
cirka fem millimeter per år i området kring Åland.

INLEDNING

ÅLANDS SK ÄRG ÅRD
Ålands totala yta är 6 784 km2, varav 5 258 km2 (78% ) är
vatten. Åland består av knappt 6 500 öar och strand-
linjen är flera tusentals kilometer lång. Skärgården be-
står i huvudsak av grunda bottnar m ed djup under 30
meter, men djupare områden finns i den sydvästra delen
av den åländska skärgården med djup upp till 290 meter.

Skärgården är m osaikartad m ed m ånga sm å öar,
grunda vikar och viksystem. Biotoperna är många och
m ångfalden stor. På Åland finns m ånga skyddsvärda
områden i vattenmiljön, t.ex. långa smala vikar, flador
och glon, bandtångsängar m m .
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UNDERSÖKNINGAR
PÅ ÅLAND

M
iljöövervakningsundersökningar som  är ut-
förda på samma plats, under samma tid på
året och på sam m a sätt ger ett underlag för

en bedöm ning av vattenkvaliteten och förändringar i
vattenmiljön på längre sikt. En omfattande samman-
ställning av forskningsdata från de åländska vatten-
om rådena och analys av tillståndet har gjorts 1997
(Östman & Blomqvist).

I denna rapport presenteras främ st resultat från
långtidsundersökningar av hydrografi och klorofyll,
bottenfauna sam t fisk som  gjorts i de åländska vatt-
nen. Alla provtagningspunkter finns utsatta på kartan
på insidan av fram pärm en. Undersökningarna är pla-
nerade att uppföljas även i fram tiden.

H YDRO G RAFI O CH
KLOROFYLL
Husöviken, Ivarskärsfjärden, Äppelöviken
Husö biologiska station i Finström  har tre provtag-
ningspunkter på nordvästra Åland. Provtagnings-
punkterna bildar en gradient från innerskärgård
(Husöviken), m ellanskärgård (Ivarskärsfjärden) till
ytterskärgård (Äppelöviken). Stationerna undersöks
flera gånger  per månad under maj - september. Prov-
tagningen påbörjades i Husöviken 1987, i Äppelö-
viken 1993 och i Ivarskärsfjärden 1995.

Fiskodlingens m iljökontrollprogram
Fiskodlingarna ålades år 1993 att årligen övervaka
odlingsverksam hetens inverkan på vattenkvaliteten
och bottenfaunan genom  ett av Ålands landskaps-
styrelse fastställt program . Syftet har även varit att
program m et skall kunna användas som  grund för
långtidsobservationer och som  referensram  för andra
undersökningar av åländska vattenom råden. Som -
maren 1999 berördes sammanlagt 46 odlingsenheter
på Åland av kontrollen.

I denna rapport presenteras ett m edelvärde för de
stationer som  använts som  s.k. referensstationer, dvs.
stationer som  inte direkt påverkas av fiskodlingarna.

Stationerna är fördelade på tre geografiska om råden
runt Åland. Här presenteras resultaten från prov-
tagningen på sensom m aren i juli-augusti.

M arhällan och Delet
Sydvästra Finlands miljöcentral undersöker i samar-
bete m ed Ålands landskapsstyrelse kontinuerligt tre
punkter i den åländska skärgården sedan 1984. Statio-
nerna är M arhällan i M ariehamn, Delet i Vårdö och
Skiftet i Kumlinge. Stationerna M arhällan och Delet är
s.k. CM P-stationer (Coastal M onitoring Program )
som hör till HELCOM s (Helsinki commission) inter-
nationella nätverk av provtagningsstationer. Endast
CM P-stationerna presenteras i denna rapport. Statio-
ner är belägna i den yttre skärgården. Stationerna är
undersökta två gånger per år och här presenteras resul-
taten från sensommaren, juli-september.

BO TTENFAUNA
Finbo referensom råde
Fiskeriverkets kustlaboratorium i Öregrund i Sverige
har undersökt effekter av kylvattenutsläpp från
Forsm arks kärnkraftverk på bottenfaunasam hällen i
Öregrundsgrepen. Finbofjärden på nordvästra Åland
har använts som referensområde, eftersom Finbo om-
rådet anses vara rätt opåverkat. Bottenfaunaprover har
tagits från och m ed år 1978, i huvudsak under våren.

Fiskodlingens m iljökontrollprogram
I m iljökontrollprogram m et ingår, förutom  hydro-
grafi, även bottenfaunaundersökningar. Ett m edel-
värde för åtta av de s.k. referensstationerna runt Åland
presenteras. Stationerna är undersökta på hösten.

Ål-stationerna
Husö biologiska station har undersökt bottenfauna på
åtta stationer runt Åland, de s.k. Ål-stationerna. Den
första undersökningen gjordes 1971-1973 varefter sta-
tionerna undersökts upprepade gånger med varierande
intervall. Den senaste undersökningen är från år 1994.
Sommaren 2000 skall stationerna återbesökas.
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FISK

Finbo
Finbo området på nordvästra Åland ingår som ett
av sex områden i ett system av referensområden
för fisk i Östersjön. Provfiske bedrivs årligen i
områdena av fiskeribyrån vid Ålands landskaps-
styrelse enligt standardiserade metoder rekom-
menderade av HELCOM. Siktdjups- och

temperaturmätningar utförs inom ramarna för
undersökningen.

Litteratur
Östm an, M . &  Blom qvist, E.M . 1997. Tillståndet i åländska
skärgårdsvatten – en översikt av situationen under 1980-
och 1990-talet, långtidsvariationer sam t förslag till kvalitet-
sparam etrar för den åländska vattenlagen. Forsknings-
rapporter från Husö biologiska station. No 95. 46 s.

Provtagning av bottenfauna
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VÄDRET

V
äderleksförhållandena styr till en del den bio-
logiska produktionen under året. Vattentem-
peraturen påverkar både växt- och djurlivet

och beror främ st på lufttem peraturen, m en också på
vindar, ström m ar och uppvällningar. Uppvällningar
uppstår vid långvarig och stark frånlandsvind då
ytvattenm assorna trycks ut och ersätts av uppvällande
djupvatten. Djupvattnet är kallare och rikare på när-
salter. Kraftiga storm ar kan också blanda vatten-
m assorna varvid bottenvatten kom m er till ytan och
sam m a effekter som  vid uppvällning uppstår. Under
varma lugna sommardagar kan växtplankton, speciellt
blågrönalger, samlas i ytvattnet till synliga blomningar.

Nederbörden påverkar tillrinningen av närsalter
från land. Riklig nederbörd då marken är bar bidrar till
ökad mängd näring i vattnen då ingen växtlighet binder
jordpartiklar och näring.

Istäckets utbredning i tid och rum  påverkar vegeta-
tionen vid vattenlinjen genom  isens eroderande ver-

kan. Under isfattiga vintrar förlängs dessutom
bottenvegetationens tillväxtperiod genom  att ett
skuggande istäcke saknas. Istäcket påverkar också
vattnets hydrografiska kvalitet då bl.a. syrehalten
minskar under istäcket.

Det är viktigt att m innas att graden av övergöd-
ning i ett vattenom råde är densam m a, trots att effek-
ter av övergödningen vissa år kan synas tydligt i form
av t.ex. växtplanktonblom ningar m edan effekterna
under andra, blåsigare och kallare  år, kan vara mindre
m arkanta.

Sommaren 1999 var varm och torr. Lufttempera-
turen vid Ålands försöksstation i Jom ala var under
hela år 1999 högre än normalt (medelvärde från 1961-
1990) (fig. 1), vilket även avspeglades i vattentempera-
turerna. Temperaturen i Gribbviksfjärden vid Finbo
(fig.  2)  var högre än normalt (medelvärde 1991-1998)
under hela som m aren och hösten.

Nederbörden varierade kraftigt m ellan m åna-
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Figur 3. Nederbörden vid Ålands försöksstation 1999 och
m edelvärdet från 1961-1990 sam t m axim um  och m ini-
m um  under sam m a tid. K älla: Ålands försöksstation.

Figur 1. Lufttem peraturen vid Ålands försöksstation
som m aren 1999 och m edelvärdet från 1961-1990 sam t
m axim um  och m inim um  under sam m a tid. K älla: Ålands
försöksstation.
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Figur 2. V attentem peraturen på 1 m eters djup i
G ribbviksfjärden (Finbo) som m aren 1999 och m edelvär-
det från 1991-1998 sam t m axim um  och m inim um  under
sam m a tid. K älla: Fiskeribyrån, ÅLS.

derna. M aj och juli var så gott som  nederbördsfria
m edan nederbörden i juni var större än norm alt
(fig.3). Den stora m ängd nederbörd som  kom  under
vintern och våren ökade tillrinningen från land och
därm ed även närsaltsbelastningen i havsvikarna.

Isvintern 1998/1999 var normal vid Finlands kus-
ter. Utbredningen av istäcket var som  störst den 11
februari då de nordliga delarna av Ålands hav var
täckta m ed ny is. Islossningen skedde i m itten av april
i Skärgårdshavet, en vecka senare än norm alt.
Isvinterns längd var norm al i Skärgårdshavet m edan
den på Ålands hav var ca fem  veckor kortare än nor-
m alt (Havsforskningsinstitutets isservice).

Litteratur
http://ice.fi 1.3.2000 (Sim o Kalliosaari)



8

BELASTNING
AV NÄRSALTER
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V
attendragen belastas av näringsäm nen från

om givande landom råden och från atm osfären.
Även fiskodlingsverksam heten tillför näring

till vattnen. Från land kommer närsalter som naturlig
avrinning, oberoende av mänsklig aktivitet, som diffus
belastning och som  punktbelastning. Den diffusa be-
lastningen om fattar utsläpp från t.ex. jordbruk, skogs-
bruk och boskapskötsel, näringsbelastning från gles-
bygden sam t från bil- och båttrafik. Punktbelastare är
bl.a. fiskodlingar, kom m unala reningsverk och
industri. Via luften kommer stora mängder kväve med
nederbörden och bundet till partiklar i luften. Även
m indre m ängder fosfor kom m er via luften. Vatten-
strömmar för med sig närsalter till vattnen runt Åland
från andra om råden i Östersjön.

Ålands landskapsstyrelse har under flera år upp-
skattat belastningen av kväve och fosfor på de åländska
vattendragen (Anon. 1999) (fig. 4 och fig. 5). I dessa
uträkningar finns dock inte belastningen via luft under
åren 1987-1994. År 1996 uppskattades den luftburna
belastningen till 1 763 ton kväve och 42 ton fosfor per
år. År 1998 hade mängden kväve stigit till 1795 ton.
Den luftburna belastningen är ett betydande tillägg till
mängderna från land. Närsalter strömmar också till de
åländska vattenom rådena från andra havsom råden,
m en storleken av belastningen är svår att uppskatta. I
Skärgårdshavet har m ängden tillström m ande näring
uppskattats till 47 %  fosfor och 48 %  kväve av den to-
tala belastningen (Helminen et al. 1998). Värdena är

svåra att tilläm pa på åländska förhållanden eftersom
ström förhållandena är annorlunda. Uträkningar av
näringsbelastningen grundar sig på uppskattningar
och teoretiska uträkningar varför fel kan förekomma.
Värdena är dock riktgivande.

Den största enskilda näringskällan på Åland, både
för fosfor och kväve, är fiskodlingen m ed 275 ton
kväve och 36 ton fosfor år 1998. Belastningen har
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Figur 4. K vävebelastningen på åländska vattenom råden
åren 1987-1998. K älla: M iljöbyrån, ÅLS.

Figur 5. Fosforbelastningen på åländska vattenom råden
åren 1987-1998. K älla: M iljöbyrån, ÅLS.
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m ärkbart minskat sedan 1989, främst tack vare bättre
foder och utfodringsteknik.

Även den övriga belastningen har m inskat. M insk-
ningen av närsalter från jordbruket antas bero på bl.a.
noggrannare gödsling som följd av olika miljövårds-
program.

Fosforutsläppen från Lotsbroverkets reningsverk i
M ariehamn minskade till en fjärdedel från 1987 till
1996 varefter utsläppen igen ökade år 1998 p.g.a den
ökade m ängd avloppsvatten som  m ottogs från fär-
jorna. Även kväveutsläppen har m inskat under årens
lopp, m en inte i sam m a grad som  fosforn eftersom
kvävet är svårare och dyrare att rena. Reningsverket
saknar ännu en specifik reningsm etod för kväve. Be-
lastningen från tätorter m ed reningsverk har varit så
gott som  oförändrad under 1990-talet trots ökad
m ängd inkom m ande avloppsvatten. Reningsverkens
skötsel har varit noggrannare och nya reningsverk har
byggts. Belastningen från glest bebyggda om råden
utan reningsverk har minskat med 5-10 %  tack vare nya
anslutningar till reningsverk och förbättrade infiltre-
ringar och m arkbäddar för rening av avloppsvatten.

Industrins andel av belastningen på vattendragen
är liten på Åland och kom m er huvudsakligen från Ab
Chips Oy Ltd:s fabrik i Haraldsby sam t fiskför-
ädlingsanläggningar. Fabriken i Haraldsby har byggt
ut sitt reningsverk, vilket m inskat belastningen.

Övrig näringsbelastande verksamhet är färjtrafik,
avfallsupplag, turism  och skogsbruk. Denna typ av be-
lastning är m ycket svår att beräkna, m en uppskattades
1998 vara 3,2 ton fosfor och 21 ton kväve.

Belastningen av närsalter till vattnen har m inskat
väsentligt sedan 1989. Kvävebelastningen har minskat
m ed knappt hälften och fosforbelastningen m ed drygt
hälften.

Litteratur
Anon. 1999. Förslag till m iljöhandlingsprogram  för Åland
för åren 2000-2003. Landskapsstyrelsens m eddelande. Ko-
pierat m aterial, 21 s.
Helm inen, H., Laihonen, P., Juntura, E., Koponen, J. &
Ylinen, H. 1998. Itäm ereltä Saaristom ereen tulevan fosfori-
ja typpikuorm ituksen arviointi kolm iulotteisen virtaus-
m allin avulla. Vesitalous 2: 27-30.
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S
iktdjupet är ett mått på hur långt solljuset förmår
tränga ner i vattnet. Ett litet siktdjup betyder att
ljuset absorberas av partiklar och lösta äm nen i

vattnet. På våren påverkas siktdjupet av växtplanktons
vårblom ning, lerpartiklar och hum us, m edan det på
sommaren i huvudsak påverkas av växtplanktonmäng-
den. Siktdjupet ger därför värdefull inform ation om
t.ex. grum ligheten och färgen hos vattnet sam t dess
innehåll av organiskt material. M ätning av siktdjupet
är en enkel och billig m etod att undersöka t.ex. vatten-
om rådets eutrofieringsgrad.

Produktionen av växtplankton sker endast i vatten-
massans övre belysta skikt, vilket är ca två gånger sikt-
djupet. Ute till havs i Östersjön kan siktdjupet vara
upp till 25 m , m edan det nära kusterna är betydligt
m indre. Långtidsm ätningar vid Hangöudd i Nyland
visar att medelsiktdjupet har minskat från ca nio meter
under 1914-1939 till ca fem meter i början av 1990-

talet (Jumppanen & M attila 1994).
På innerskärgårdsstationen Husöviken har sikt-

djupet minskat under 1980-talet och början av 1990-
talet (fig. 6). M inskningen kan vara en följd av natur-
liga processer då viken sakta håller på att avsnöras från
havet och växa igen. Försäm ringen kan också bero på
den allm änt ökande m ängd näring i våra skärgårds-
vatten. Som m aren 1994 var siktdjupet större än på
många år, varefter minskningen igen fortsatte. Som-
m aren 1999 uppm ättes igen större siktdjup än under
de närm ast föregående åren.

Även längre ut i skärgården, i Ivarskärsfjärden (fig.
7), kan man iaktta ett minskande siktdjup. I den yttre
delen av skärgården, som  representeras av m ätningar
gjorda i Finbo fiskeområde (fig. 8), har siktdjupet hål-
lits på en stabil nivå under 1990-talet.

Referensstationerna i fiskodlingens miljökontroll-
program  visar att siktdjupet varit så gott som  oför-

SIKTDJUP
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ändrat under åren 1993-1999 (fig. 9). Södra Åland har
överlag ett m indre siktdjup än de nordvästra och östra
delarna.

Stationerna M arhällan och Delet, som  represen-
terar de yttre delarna av skärgården, visar en trend av
m inskande siktdjup under slutet av 1980- talet och
början av 1990-talet (fig. 10). Efter 1993 ökade sikt-
djupet. M inskningen i slutet av 1980-talet och början
av 1990-talet kan bero på tilltagande eutrofiering.
Ökat siktdjup under 1990-talet kan bero på för växt-
plankton ogynnsam m a väderförhållanden eller på en
minskning av mängden partiklar i vattnet. Både station
M arhällan och Delet visar sam m a m önster, trots att de
ligger i olika skärgårdsområden. M arhällan har dock
överlag större siktdjup än Delet, vilket kan bero på ett
m era exponerat läge och därm ed ett större vatten-
utbyte.

Sam m anfattningsvis kan sägas att siktdjupsnivån
inte förändrats m ärkbart på 1990-talet, m edan en
minskning från 1980-talet har skett i yttre skärgården.
I innerskärgården har siktdjupet därem ot m inskat
även under 1990-talet.

G radienter
Gradienten Husöviken – Finbofjärden visar tydligt

hur siktdjupet ökar ju längre ut i skärgården man kom-
mer. I de inre havsvikarna är siktdjupet  vanligtvis min-
dre än på öppnare vatten då vattenom sättningen och
volymen är mindre och tillrinningen av partiklar från
land i förhållande till vattenvolym en större. Husö-
viken är en igenväxande havsvik med begränsat vatten-
utbyte och siktdjupet i viken är lägre än i andra under-
sökta om råden. I ytterskärgården (Finbo) är sikt-
djupet över två gånger större än i de inre vikarna.

M inskande siktdjup inåt kan iakttas i vikarna runt
M ariehamn (fig. 11). Speciellt på den västra sidan om
M ariehamn från Notudden till Lotsbroverket kan man
tydligt se hur siktdjupet ökar ju längre ut i Svibyviken
och M ariehamns Västra hamn man kommer.

Litteratur
Jum ppanen, K. &  M attila, J. 1994. Saaristom eren tilan
kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät. Lounais-Suom en
vesiensuojeluyhdistys r.y. Publikation 82. 206 s.
Ådjers, K. &  Backlund, C. 1994. Säsongsvariationer i hydro-
grafi, näringsäm nen och klorofyll a i ett åländskt skärgårds-
om råde. Forskningsrapporter från Husö biologiska station
No 79. 17 s.

Figur 7. Siktdjupet (m ) i Ivarskärsfjärden
1979-1999. För varje år presenteras
m edelvärden för m ånaderna m aj-septem -
ber. K älla: H usö biologiska station och
Ådjers &  Backlund 1994 (endast värdet
från 1992).

Figur 6. Siktdjupet
(m ) i H usöviken
1979-1999. För varje
år presenteras m e-
delvärden för m åna-
derna m aj-septem -
ber. K älla: H usö bio-
logiska station.
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Figur 11. Siktdjupet (m ) på östra (Ö  1-Ö  3) och västra (V 1-
V  4) sidan om  M arieham n som rarna 1997-1999. Ö  1:
Albanuspiren, Ö  2: K norringpiren, Ö  3: Nord M arin, V 1:
Notudden, V 2: K lintkajen, V 3: ÅSS och V 4: Lotsbroverket.
K älla: M iljövårdskontoret, M arieham ns stad.

Figur 8. Siktdjupet (m ) i Finbofjärden i augusti 1991-1999.
K älla: Fiskeribyrån, ÅLS.

Figur 9. Siktdjupet (m ) på referensstationer i fiskodlingens
m iljökontrollprogram  i nordvästra (NW ), södra (S) och
östra (E) Ålands skärgård sensom m aren 1993-1999. K älla:
M iljöbyrån, ÅLS.

Figur 10. Siktdjupet (m ) på stationerna M arhällan, M a-
rieham n, och Delet, Vårdö sensom m aren 1984-1999.
K älla: Sydvästra Finlands m iljöcentral.
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E
utrofieringen, som en följd av ökade närsalts-
m ängder, betraktas som  det största m iljö-
problem et i Östersjön idag. Prim ärproduk-

tionen, dvs. tillväxten av växtplankton och övrig vege-
tation, ökar vilket m edför en m ängd olika effekter
som ökad mängd trådformiga alger, algblomningar,
ökad grum lighet och nedsm utsade fiskeredskap. Ut-
släpp från bosättning, jordbruk, fiskodlingar, trafik
etc. är de huvudsakliga orsakerna till övergödningen av
skärgårdsvattnen.

De viktigaste ämnena för alger och växter är kväve
och fosfor. Växterna använder sig främ st av de oorga-
niska form erna; nitrat, nitrit, am m onium  och fosfat.
Halterna av totalkväve och totalfosfor brukar därem ot
användas vid klassificering av ett vattenom rådes
näringsnivå. Närsaltshalterna är ofta högre i botten-
vattnet än i ytskiktet p.g.a nedbrytningen av organiskt
material och därmed frigivningen av fosfat och nitrat
vid bottnen. Syrebrist i bottenvattnet och sedim entet
ökar frigivningen av fosfor och därm ed belastningen.

Växtplankton behöver kväve och fosfor i olika
m ängd. Det innebär att om  det i förhållande finns
m ycket m era av det ena närsaltet kan brist på det andra
reglera och begränsa produktionen. Då m an beräknar

vilket äm ne som  begränsar produktionen är det m est
tillförlitligt att beakta förhållandet m ellan de oorga-
niska fraktionerna (nitrat, nitrit, am m onium /fosfat).
En fingervisning om  förhållandet kan dock fås om
m an beaktar förhållandet totalkväve/totalfosfor. Om
förhållandet är under 10 är kväve begränsande och om
det varierar mellan 10 och 17 kan vilketdera vara be-
gränsande. Om  förhållandet är över 17 anses fosfor
vara begränsande (Forsberg et al. 1978). Det är dock
viktigt att m innas att flera olika fysikaliska och ke-
m iska faktorer sam tidigt kan begränsa algproduk-
tionen. Om  närsaltshalterna är höga säger närsalts-
förhållandet inte nödvändigtvis något om  deras be-
gränsande inverkan. Å andra sidan, om  om loppet av
närsalter är snabbt kan växtplanktonbiom assan förbli
hög även om  närsaltshalterna är låga eftersom   alg-
cellerna får tillräckligt med närsalter för sin tillväxt.
Behovet av kväve och fosfor varierar dessutom  hos
olika algtyper och algcellerna kan också lagra närsalter
för senare bruk (Kirkkala 1999).

I gradienten från innerskärgård till ytterskärgård på
nordvästra Åland har närsalterna undersökts på 1990-
talet (fig. 12-14). Husöviken i innerskärgården uppvi-
sar stabila närsaltshalter under hela 1990-talet. Fosfor-

NÄRSALTER

Figur 12. H alterna totalfosfor och totalkväve (µg/l) i H usöviken 1990-1999. För varje år presenteras
m edelvärden för m ånaderna m aj-septem ber. O bservera att skalorna är anpassade till förhållandet 7:1.
K älla: H usö biologiska station
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halterna är runt 30 µg/l, medan kvävehalterna är runt
500-600 µg/l, vilket kan anses vara höga respektive
m ycket höga halter om  en svensk tillståndsklassning
tilläm pas (tab. 1). I m ellanskärgården (Ivarskärs-
fjärden) är halterna lägre. Fosforhalterna har stigit
sedan 1992, medan kvävehalterna varit rätt stabila. I
Äppelöviken, som  representerar ytterskärgården, har
lägre halter än både i inner- och m ellanskärgården note-
rats och halterna har varit oförändrade sedan 1993.
Halterna är på en låg nivå (tab. 1).

Näringshalterna på referensstationerna i fisk-
odlingens miljökontrollprogram presenteras i fig. 15.
Fosforhalterna hade en uppåtgående trend fram  till år
1997, varefter halterna sjönk 1998. Halterna var gene-
rellt under 20 µg/l, vilket anses vara lågt (tab. 1)
Kvävehalterna visar en tydligt uppåtgående trend un-
der 1990-talet. De högsta halterna, ca 360 µg/l, anger
en m edelhög kvävehalt. Halterna är överlag högre i
den södra delen av Ålands skärgård, m edan halterna i
den nordvästra och östra delen är på ungefär sam m a
nivå.

Närsaltshalterna på ytterskärgårdsstationerna
M arhällan, M ariehamn och Delet, Vårdö presenteras i
fig. 17-20. Station M arhällan (fig. 17) uppvisar en tyd-

lig ökning av kväve från 1987. Fosforhalterna är mera
stabila m ed undantag för sensom m aren 1991. I slutet
av 1990-talet stiger även fosforhalterna. På station
Delet (fig. 18) uppvisar kvävehalterna stor m ellan-
årsvariation, medan fosforhalterna ligger på en jämn
nivå. Vissa år (1989-91 och 1995) är kvävehalterna
m ycket höga m edan fosforhalterna är låga (tab.1).

Fosforhalterna i bottenvattnet på stationerna M ar-
hällan och Delet är högre än i ytvattnet, m edan
kvävehalterna är m er lika i yt- och bottenvattnet (fig.
19-20). Skillnaden kan bero på frigivning av fosfor från

Figur 13. H alterna av totalfosfor och
totalkväve (µg/l) i ytvattnet i Ivar-
skärsfjärden 1992-1999. För varje år
presenteras m edelvärden för m åna-
derna m aj-septem ber. O bservera att
skalorna är olika. K älla: H usö biolo-
giska station.

Figur 14. H alterna totalfosfor och
totalkväve (µg/l)  i ytvattnet i
Äppelöviken 1993-1999. För varje år
presenteras m edelvärden för m åna-
derna m aj-septem ber. O bservera att
skalorna är olika. K älla: H usö biolo-
giska station.

Tabell 1. Tillståndsklassning av halterna totalkväve
och -fosfor (µg/l) i ytvattnet under sommaren (Anon.
1999)

Klass Benäm ning Kväve Fosfor

1 Mycket låg halt <250 <15
2 Låg halt 250-310 15-19
3 Medelhög halt 310-360 19-24
4 Hög halt 360-450 24-31
5 Mycket hög halt >450 >31
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Figur 20. H alterna totalfosfor och totalkväve (µg/l) i
bottenvattnet på station Delet, Vårdö sensom m aren
1984-1999. O bservera att skalorna är olika. K älla: Sydväs-
tra Finlands m iljöcentral.

Figur 19. H alterna totalfosfor och totalkväve (µg/l) i
bottenvattnet på station M arhällan, M arieham n sensom -
m aren 1984-1999. O bservera att skalorna är olika. K älla:
Sydvästra Finlands m iljöcentral.

sedim entet vid syrebrist. Alternativt kan skillnaderna
bero på högre närsaltshalter av både fosfor och kväve i
bottenvattnet p.g.a nedbrytning av organiskt m aterial,
m en att kvävet sedan avlägsnas från vattnet genom
denitrifikation. Fosforhalterna har varit stabila under
hela undersökningsperioden, m edan kvävehalterna
ökat på båda stationerna.

Förhållandet m ellan närsalterna visar att både
kväve och fosfor tidvis kan fungera som  produktions-
reglerande faktorer i de inre delarna av skärgården
(Husöviken, Ivarskärsfjärden). Fosfor kan anses vara
begränsande i de yttre delarna av skärgården (M arhäl-
lan, Delet). Näringshalterna är dock överlag så höga
att ingetdera äm ne troligtvis begränsar tillväxten av
växtplankton i vattenm assan.

Sammanfattningsvis kan sägas att närsaltshalterna i

de åländska skärgårdsvattnen ökat under slutet av
1980-talet och under 1990-talet. Ökningen av kväve
verkar vara större än ökningen av fosfor i ytterskär-
gården, vilket kan bero på en effektivare fosforrening.

Litteratur
Anon 1999. Kust och hav. Bedöm ningsgrunder för m iljö-
kvalitet. Naturvårdsverket, rapport 4914. Naturvårdsverket
förlag, Stockholm . 134 s.
Forsberg, C., Ryding, S.-O., Claesson, A. &  Forsberg, A.
1978. W ater chem ical analysis and/or algal assay? Sewage
effluent and polluted lake water studies. M itt. Int. Ver. Lim -
nol. 21: 352-363.
Kirkkala, T. 1999. Hur m år Skärgårdshavet? M iljöns till-
stånd i Sydvästra Finland I. Sydvästra Finlands m iljöcentral.
72 s.

Figur 16. H alterna totalkväve (µg/l)  i ytvattnet som
m edelvärde för referensstationerna i nordvästra (NW ),
södra  (S) och östra (E) Å land från fiskodlingens
m iljökontrollprogram  sensom m aren 1993-1999. K älla:
M iljöbyrån, ÅLS.

Figur 15. H alterna totalfosfor (µg/l)  i ytvattnet som
m edelvärde för referensstationerna i nordvästra (NW ),
södra (S) och östra (E) Åland i fiskodlingens m iljö-
kontrollprogram  sensom m aren 1993-1999. K älla: M iljö-
byrån, ÅLS.
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Figur 18. H alterna totalfosfor och totalkväve (µg/l) i yt-
vattnet på station Delet, Vårdö sensom m aren 1994-1999.
O bservera att skalorna är olika. K älla: Sydvästra Finlands
m iljöcentral.

Figur 17. H alterna totalfosfor och totalkväve (µg/l) i ytvatt-
net på station M arhällan, M arieham n sensom m aren 1984-
1999. O bservera att skalorna är olika. K älla: Sydvästra Fin-
lands m iljöcentral.

Ilandflutna alger bildar illaluktande vallar på stranden.
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V
äxtplankton är m ikroskopiska, frittsvävande
alger som lever som enskilda celler eller i ko-
lonier. Växtplankton är grunden för liv i både

hav och sjöar eftersom  de svarar för en stor del av all
syreproduktion i vattnet och är den första länken i de
akvatiska  näringskedjorna.

Växtplanktons artsam m ansättning och biom assa
är årstidsberoende. Efter islossningen börjar den s.k.
vårblomningen då främst kiselalger och dinoflagellater
bildar m assförekom st m ed hjälp av de närsalter som
m obiliserats under vinter. Vårblom ningen är viktig
som  födoproducent för allt annat liv i vattnet. Då de
lösta närsalterna tagit slut m inskar algproduktionen.
På sensom m aren ökar algm ängderna på nytt m ed sti-
gande närsaltshalter. Vindstilla sensommardagar kan
blågrönalger stiga upp till ytan m ed hjälp av sina gas-
blåsor och bilda ytliga massförekomster eller blom-
ningar. Algblom ningar är naturliga företeelser, som
dock har ökat i takt m ed den ökande övergödningen.
Flera arter av blågrönalger kan producera olika slag av
gifter, t.ex. nerv-  och levergifter. Gifterna drabbar
främst nötkreatur och hundar som dricker algrikt vat-
ten. Även m änskan kan få sym ptom  som  allergiska ut-
slag vid kontakt m ed vatten m ed algblom ning.

Även andra grupper av växtplankton kan bilda rik-
liga blom ningar, t.ex. dinoflagellater och fästalger.
Dinoflagellatblom ningar kan färga vattnet rött eller
brunt. Till gruppen fästalger hör bl.a. arten Prymne-
sium parvum som 1997 orsakade en omfattande fisk-
död i sjön Vargsundet på Åland.

Klorofylla är det vanligaste algpigm entet och kan
därför användas som  ett m ått på m ängden växtplank-

VÄXTPLANKTON
OCH KLOROFYLL A

ton i vattenm assan. Klorofyll a-halten varierar med
närsaltstillgång och ljus vilket innebär att även
klorofyllhalten varierar kraftigt med årstiderna. Art-
sammansättningen kan också påverka klorofyllhalten i
vattnet eftersom  olika arter innehåller olika m ängd
klorofyll. Eftersom växtplankton kräver ljus för sin
fotosyntes m äts m ängden klorofyll ofta endast i yt-
skiktet. Klorofyllhalten och m ängden växtplankton
används som  m ått på vattnets tillstånd.

Figur 21. K lorofyll a-halterna (µg/l) i
H usöviken 1991-1999. För varje år presen-
teras m edelvärden för m ånaderna m aj-sep-
tem ber. K älla: H usö biologiska station.
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B lågrönalger (Aphanizom enon sp, Anabaena lem m er-
m annii, Nodularia spum igena).
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Växtplankton
Från år 1998 har Finlands miljöcentral i samarbete med
de lokala m iljöm yndigheterna utarbetat ett alg-
övervakningsprogram för blågrönalger. På Åland finns
12-13 lokaler inom detta program, varav åtta i havs-
områden. Från dessa lokaler rapporters algförekomst
varje vecka under som m aren och vid större m ängder
alger skickas prov till Finlands miljöcentral för analys.
M ängden alger bedöms enligt en skala 1-3 (skönjbar -
ytterst riklig förekomst). Resultaten presenteras varje
vecka under som m aren  på internet-adressen:
www.vyh.fi/tila/los/leva/levander.htm.

Sommaren 1998 förekom inga rapporteringar av
blågrönalger över värde ett på skalan i de åländska
vattenområdena. Sommaren 1999 rapporterades blå-
grönalger vid Ålands segelsällskap, M arieham n, i
m ånadsskiftet juni-juli och i början av augusti. Provet
från juni-juli innehöll Anabaena lemmermannii och ar-
ter av släktet Aphanizomenon.

Forskning om  växtplankton i de åländska vattnen
har gjorts, bl.a. vid Husö biologiska station. En fler-
årig kontinuerlig uppföljning av växtplanktonsitua-
tionen i de åländska vattnen saknas  dock.

K lorofyll a
I den nordväståländska skärgården har klorofyll-
halterna varit stabila under 1990-talet (fig. 21-23).
Sommaren 1998 var klorofyllhalterna höga, vilket kan
bero på den regniga som m aren och stort tillflöde av
närsalter från land. Gradienten från inre havsvik till
yttre skärgård avspeglas tydligt i klorofyllhalterna.
Husöviken har en medelhalt på ca 5 µg/l, Ivarskärs-
fjärden på ca 3,5 µg/l och Äppelöviken på ca 1,5 µg/l.
Över 5 µg/l anses vara en hög till m ycket hög halt
klorofylla, m edan halter under 1,5 µg/l anses låga
(tab.2).

Figur 23. K lorofyll a-halterna (µg/l) i
Äppelöviken 1993-1999. För varje år pre-
senteras m edelvärden för m ånaderna m aj-
septem ber. O bservera att y-axelns skala
inte är den sam m a som  i fig 21 och 22.
K älla: H usö biologiska station.

Figur 22. K lorofyll a-halterna (µg/l) i Ivar-
skärsfjärden 1992-1999. För varje år pre-
senteras m edelvärden för m ånaderna m aj-
septem ber. K älla: H usö biologiska station
och Ådjers &  Backlund 1992.

Tabell 2. Tillståndsklassning av klorofyll (µg/l) i yt-
vattnet under augusti (Anon 1999)

Klass Benäm ning Klorofyll

1 Mycket låg halt <1,5
2 Låg halt 1,5-2,2
3 Medelhög halt 2,2-3,2
4 Hög halt 3,2-5,0
5 Mycket hög halt >5,0
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På referensstationerna i fiskodlingens m iljökontroll-
program  har halterna m inskat i den södra delen av
Ålands skärgård medan halterna i den östra delen varit
rätt oförändrade under 1990-talet (fig. 24). I den nord-
västra delen har halterna sjunkit från 1994 till 1997,
varefter de igen stigit. Södra Åland uppvisar de högsta
värdena under hela undersökningsperioden. Halterna
ligger överlag på en nivå av 2-2,5 µg/l, vilken klassas
som medelhög (tab. 2).

Stationerna M arhällan och Delet i den yttre skär-
gården i söder och öster uppvisar jäm na värden under
1980-talet och början av 1990-talet (fig. 25). Somrarna
1995, 1997 och 1998 förekom halter upp till 4,5 µg/l,

Figur 24. K lorofyll a-halterna (µg/l) i
nordvästra (NW ), södra (S) och östra
(E) Åland som  m edelvärde från fisk-
odlingens m iljökontrollprogram s
refernsstationer under sensom m aren
1993-1999. K älla: M iljöbyrån, ÅLS.

Figur 25. K lorofyll a-halterna (µg/l)
från M arhällan, M arieham n och
Delet, Vårdö under sensom m aren
1984-1999. K älla: Sydvästra Finland
m iljöcentral.

vilket kan anses vara högt för den yttre skärgården.
Orsaken till enstaka höga toppar, som sommaren

1998 uppvisade i flera undersökningar, kan vara väder-
beroende.

Litteratur
Anon. 1999. Kust och hav. Bedöm ningsgrunder för m iljö-
kvalitet. Naturvårdsverket, rapport 4914. Naturvårdsverket
förlag, Stockholm . 134 s.
Ådjers, K. &  Backlund, C. 1994. Säsongsvariationer i hydro-
grafi, näringsäm nen och klorofyll a i ett åländskt skärgårds-
om råde. Forskningsrapporter från Husö biologiska station
No 79. 17 s.
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BOTTENVEGETATION
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D
å närsaltsm ängden ökar i vattnen förändras
bottenvegetationens artsam m ansättning.
Ettåriga snabbväxande trådalger gynnas

eftersom  de snabbare och bättre kan tillvarata den
ökande mängden näring än fleråriga mer långsamt väx-
ande alger. Trådalger växer fastsittande på stenar och
klippor, men också på andra växter, t.ex. på den fler-
åriga brunalgen blåstång (Fucus vesiculosus). Därmed
beskuggar de blåstången och dess möjligheter att klara
sig m inskar. Även ökande m ängd växtplankton för-
sämrar ljusförhållandena i vattnet. Ökande sedimen-
tering av växtplankton och annat organiskt m aterial
m edför en förändring av bottensubstraten från hård-
botten till slam m ig m jukbotten, vilket leder till att
konkurrensförhållandena mellan arterna förändras.

Då trådalgerna rivs loss, t.ex. vid stormar, bildar de
täta m attor som  täcker bottnen. Under algm attorna
uppstår syrebrist eftersom  algerna förbrukar syret då
de bryts ner. Algm attorna bildar också fysiska lock
som hindrar syrerikt vatten att strömma till sediment-
ytan. Svavelväte, en giftig gas, bildas av svavelbakterier
under m attorna som  en effekt av syrebristen. Botten-
djursam hället kan slås ut under dylika förhållanden,

vilket kan påverka fiskarter som  använder bottendjur
som föda. Algmattorna flyter ibland upp till ytan och
spolas upp på stränder där de bildar illaluktande vallar
som  långsam t bryts ner och försäm rar strändernas
rekreationsvärde.

Undersökningar av bottenvegetation är använd-
bara i miljöövervakningsyfte eftersom samhällena rea-
gerar relativt långsam t på förändringar i livsm iljön.
M an kan därför nöja sig med färre provtagningar med
längre tidsintervall än t.ex. vid växtplankton- och
vattenkem isk övervakning och få en god bild av lång-
tidsförändringar i miljön.

Hårdbottenvegetationen på södra och sydöstra
Åland har undersökts på 1970-talet (Rönnberg 1981)
och sommaren 1999 återbesöktes en del av lokalerna
(Berglund & Roos 2000). Den senare undersökningen
visade att artantalet överlag är lägre nu än för 20 år se-
dan. Blåstången (Fucus vesiculosus) har minskat till
fördel för trådalger som trådslick (Pilayella littoralis),
grönslick (Cladophora glomerata) och ullsläke
(Ceramium tenuicorne).

Som exempel från undersökningen visas en lokal
som är delvis skyddad för fartygstrafik i Lemland vid
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Figur 26. Bottenvegetationen år 1973
och 1999 vid Båtsm ansholm  i Lem -
land. K älla: Berglund &  Roos 2000.
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Båtsmansholm (fig. 26). I jämfö-
relse m ed 1970-talet har ett 10
m eter brett blåstångsbälte m ins-
kat till 2 m eter och snärjtång
(Chorda filum), trådslick (Pila-
yella littoralis) och grönslick
(Cladophora glomerata) har er-
satt blåstången. Sedim ent-
bottnen täcktes till 80 %  av en
algm atta vid provtagningstill-
fället sommaren 1999. På andra
lokaler i undersökningen kunde
lösliggande algm attor täcka
bottnen upp till 100 % .
I den nordvästra delen av den
åländska skärgården har botten-
vegetationen undersökts 1963-
1965 (Rönnberg 1968) och
1991-1992 (Haldin 1993). Undersökningen visar
också en ökning av trådalger, vilket delvis förklarades
m ed de isfria vintrar som  föregick undersökningen.
Haldin konstaterar även att vassbälten i innerskär-
gården brett ut sig och att andelen m jukbottnar i
innerskärgården ökat, fenomen som till stor del kan

anses vara naturliga successionsförlopp.
I samband med Finlands miljöcentrals övervakning

av blågrönalger (se kapitlet “Växtplankton och kloro-
fylla”) noteras även mängden trådalger. Sommaren
1998 noterades trådalger i Lumparby, Lumparland och
Degersand, Eckerö. Som m aren 1999 rapporterades

riklig m ängd trådalger i Degersand, Eckerö,
Ålands segelsällskap och Algrundet, M arie-
ham n sam t Prästö, Sund.

Den tydliga m inskningen av blåstång
och ökningen av trådalger är tecken på
eutrofiering. Dock är det svårt att dra långt-
gående slutsatser utgående från det tillgäng-
liga m aterialet eftersom  ett övervaknings-
program  av bottenvegetation saknas på Åland.
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M JUKBOTTENFAUNA

Spånakäring,
Saduria entom on

M ärlkräfta,
Bathyporeia pilosa

U
ndersökningar av m jukbottenfaunan (m as-
kar, musslor, snäckor, kräftdjur, insektlarver
osv.) ger en långsiktigare bild av vatten-

kvaliteten än enskilda vattenprovtagningar eftersom
bottenfaunan är m er eller m indre stationär och lång-
livad. Olika arter tål stress på olika sätt, vilket gör att
m an kan bedöm m a föroreningsgraden i ett om råde
genom  att studera artsam m ansättningen. Botten-
faunasam hällets struktur har använts särskilt för att
spåra eutrofiering eftersom  arterna i olika hög grad
reagerar dels på tillgången på organisk näring och dels
på syrebrist och svavelväteförekom st i bottenvattnet
och -sedim entet. Undersökningar har visat att
eutrofiering av vattnet för bottenfaunans del kan re-
sultera i ökad biom assa och abundans m edan antalet
arter reduceras.

Bottenfaunasam hällen har jäm förts m ellan åren
1976/78 och 1993/94 på de s.k. Ål-stationerna (fig.
27). M an kan tydligt se att individantalet ökat, likaså
biom assan, m edan artantalet varit konstant. Detta kan
tolkas som  tydliga tecken på eutrofiering.

Inom  ram en för fiskodlingens m iljökontroll-
program  har åtta referensstationer för bottenfauna
valts ut och i fig. 28 presenteras en jämförelse mellan
åren 1993, 1996 och 1999 som medelvärden för statio-
nerna. Individantalet och biom assan har ökat m arkant
från år 1993 till år 1996, varefter speciellt biomassan
sjunkit 1999, dock inte till samma nivå som 1993. Art-

antalet har hållits på en rätt konstant nivå, m ed en liten
ökning 1996. Liksom på Ål-stationerna kan ökningen
av individantal och biomassa anses vara tecken på stör-
ningar i miljön. En liten återhämtning av samhället kan
dock ha skett mellan åren 1996 och 1999. Naturliga
mellanårsvariationer kan även orsaka skillnaderna.

På Finbofjärden dom inerade kräftdjuren under
1980-talet m edan de fått ge vika för blötdjuren på
1990-talet (fig. 29). Orsaken till detta kan vara mins-
kad m ängd syre och ökad m ängd partiklar i vattnet.
Kräftdjur kräver mycket syre medan blötdjur gynnas
av partiklar i vattnet då de får sin föda genom  att filt-
rera förbiström m ande vatten. Eftersom  provtagnings-
metodiken ändrats från 1990 framåt kan indvidantalet
före och efter 1990 tyvärr inte direkt jämföras.

Sam m anfattningsvis kan sägas att bottenfaunan vi-
sar tydliga tecken på en störning. Flera undersök-
ningar har påvisat en ökning av individantal och bio-
m assa och förändrad artsam m ansättning. Förändring-
arna kan bero på följder av eutrofieringen som t.ex.
m inskad syrehalt och ökad partikelm ängd.

Litteratur
Norkko, A. &  Bonsdorff, E. 1994. Bottenfauna och hydro-
grafi i om rådet m ellan kust och öppet hav i den åländska
skärgården. Forskningsrapporter från Husö biologiska sta-
tion. No 91.
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Figur 27. Jäm förelse av bottenfaunans art-
antal (A), biom assa (B) och individantal (I)
m ellan åren 1976/78 och 1993/94 på Ål-sta-
tionerna. M odifierad från N orkko &
Bonsdorff 1994.

Figur 28. Jäm förelse av bottenfaunans art-
antal (A), biom assa (B och individantal (I)
m ellan åren 1993, 1996 och 1999 som  m edel-
värde av åtta referensstationer från fisk-
odlingens m iljökontrollprogram . K älla:
M iljöbyrån, ÅLS.

Rovborstm ask,
Nereis diversicolor

Figur 29. Individantal av olika djurgrupper per m 2 på Finbofjärden. a) 1978-1988 och b) 1990-1999. Eftersom  m etodiken
är olika under de båda tidsperioderna är resultaten inte direkt jäm förbara. K älla: K ustlaboratoriet i Ö regrund.
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I och med ökad eutrofiering ökar även mängden fisk-
föda i vattnen och följaktligen fiskproduktionen.
Även fiskbestånden förändras till fördel för t.ex.
m örtfiskar. M örtfiskarna gynnas eftersom  de är all-
ätare och snabbt kan utnyttja den ökande m ängden
föda i vattnet.

Fiskfångster vid Finbo referensom råde
av Kaj Ådjers, fiskeribyrån, Ålands landskapsstyrelse

Provfisket inriktar sig i första hand på bottenlevande
varmvattenarter. Dylika arter förekommer under hela
sin livscykel i närheten av kusterna. Arter som  tillhör
detta sam hälle är bl.a. abborre, m ört och gers. Botten-
levande kallvattenarter, som  även i viss m ån fångas i
fisket, flyr de grunda, varma kustvattnen på sommaren
för kallare vatten i djupare om råden. Typiska kall-
vattenarter är t.ex. hornsim pa, piggvar och sik. Dess-
utom  fångas även en del pelagiska arter dvs. sådana
som  i huvudsak lever i den fria vattenm assan högt
ovanför bottnarna. Ström m ingen är vår viktigaste
representant för de pelagiska arterna.

Från Finbo referensom råde finns jäm förbart
fångstm aterial sedan 1987. Fisksam hället i Finbo
referensom råde kan betraktas som  opåverkat, dock
m ed inslag av arter som  indikerar begynnande
eutrofiering, t.ex. gös och björkna (tabell 3).

Fångsterna av abborre m inskade något under pe-
rioden 1987 – 1993 (fig. 30), varefter man kan notera

FISK
Tabell 3. Fiskarter fångade vid provfisket i Finbo referens-
om råde i augusti 1987-1999. x = enstaka exem plar påträf-
fade under hela perioden, xx = några individer påträffas
varje år, xxx = förekom m er allm änt varje år.

Bottenlevande varm vatten arter 9 st
Abborre (Perca fluviatilis) xxx
Björkna (Blicca bjoerkna) xx
Braxen (Abramis brama) x
Gers (Gymnocephalus cernuus) xxx
Gädda (Esox lucius) xx
Gös (Stizostedion lucioperca) xx
Id (Leuciscus idus) x
M ört (Rutilus rutilus) xxx
Sarv (Scardinius erythrophthalmus) x

Bottenlevande kallvatten arter 12 st
Flundra (Platichthys flesus) xxx
Hornsim pa (M yoxocephalus quadricornis) x
Lake (Lota lota) x
Lax (Salmo salar) x
Oxsim pa (Taurulus bubalis) x
Piggvar (Psetta maxima) x
Regnbåge (Oncorhynchus mykiss) x
Sik (Coregonus lavaretus) xx
Torsk (Gadus morhua) x
Tånglake (Zoarces viviparus) x
Ål (Anguilla anguilla) x
Öring (Salmo trutta) x

Pelagiska arter 4 st
Nors (Osmerus eperlanus) x
Skarpsill (Sprattus sprattus) x
Ström m ing (Clupea harengus) xxx
Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus) x

Totalantal arter 25 st
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en ökning. Rekordet nåddes år 1999. Då fångades i
snitt 60 st. abborrar per nät. Fångsterna av abborre har
ökat signifikant sedan 1987. En topp i mörtfångsterna
noterades år 1990 (14 st. per nät). Sedan 1992 kan man
notera att fångsterna ökat signifikant.

Ökningen av abborre och m ört, och regelbunden
förekom st av gös och björkna indikerar en ökande
eutrofiering i om rådet. Prognoser för abborrfångster
på nordvästra Åland har getts sedan 1998 och årets
prognos visar att abborrfångsterna kom m er att öka
ännu m er under den närm aste fem  års perioden.

Fiskfångster i G loet, Finström
Gloet är en igenväxande havsvik på Bergö, Finström
nära Husö biologiska station. Sedan 1975 har det
provfiskats i Gloet under sommarmånaderna.
Resultaten visar att biomassan ökat markant i Gloet
under åren (fig. 31). Ökningen beror på större pro-
duktivitet i vattnet och därmed mera föda för fiskarna.
Artsam m ansättningen har inte förändrats, m en ande-
len mört har ökat från mindre än 15 %  till 45 %  av den
totala biom assan. M örtens ökning kan bero både på

ökad tillgång på föda och på m indre predation av m ört.
Gloet muddrades år 1978 varvid invandringen ökade
(Bonsdorffet al. 1997).

Litteratur
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Neum an, E., Raia, T. &  Storå, C. 1995. Coastal fish
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reference areas. Tem aNord 1995: 596, 38 s.
Ådjers, K., Böhling, P., Kangur, M . &  Neum an, E. 1997.
M onitoring in Baltic Coastal Reference Areas 1996 –
Com position of Fish Com m unities. Kala- ja riistaraportteja,
no. 90, 21 s.
Ådjers, K., Böhling, P., Kangur, M . &  Neum an, E. 1997.
M onitoring in Baltic Coastal Reference Areas 1997 –
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Figur. 30. Fångsten av abborre och m ört
under 1987-1999. Angivet som  antal per
nät. K älla: Fiskeribyrån, ÅLS.

Figur 31. Resultatet av provfisket i G loet
på nordvästra Åland, från 1975-1994,
angivet som  kg fångst per ansträngning.
M odifierad från Bonsdorff et al 1997.
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T
oppredatorer, som  havsörn och säl, är speciellt
utsatta för m iljöförändringar eftersom  de
ackum ulerar m iljögifter i sina vävnader och

konkurrerar om  sam m a födokällor som  m änskan.
Både havsörn och säl har varit uppm ärksam m ade när
det gäller skydd av värdefulla arter. Båda är också ex-
empel på lyckade naturskyddsåtgärder.

H avsörn
Havsörnsbestånden försvagades redan i slutet av
1800-talet på grund av förföljelse (1879 började man
betala skottpeng för havsörn) vilket fortsatte fram  till
1960-talet, trots att havsörnen fredades 1924 på Åland.
Från 1960-talet fram åt har bestånden lidit av m iljö-
gifter. I döda fåglar och okläckta ägg påträffades för-
höjda halter av kvicksilver och DDT och senare också
av PCB. Antalet lämpliga häckningsbiotoper har även

m inskat.
På Åland har havsörnen ökat från ett par individer i

början av 1970-talet till ett livskraftigt bestånd (fig.
32). Skyddet av havsörn är det äldsta naturskydds-
projektet på Åland, där vinterutfodring och invente-
ringar av beståndet gjorts sedan 1950-talet. Häck-
ningsbiotoper har skyddats och fredningsavtal m ed
m arkägare har gjorts. Idag finns i m edeltal fyra
havsörnspar per kom m un på Åland och t.ex.
vinterutfodringen håller på att avvecklas eftersom  an-
talet anses vara tillräckligt.

Säl
Flygräkning av gråsäl gjordes i maj och juni 1999 och
resultaten presenteras i fig. 33 (Soikkeli 1999).

I Bottenhavets sydöstra hörn vid Sandbäck
(Gustavs) och Ytterstberg (Brändö) på norra Åland

HAVSÖRN OCH SÄL
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U ng havsörn (H aliaeetus albicilla)



27

iakttog m an 400-600 individer i m aj 1999 d.v.s ett
rekordstort antal. I slutet av juni och i juli minskade
antalet till ett tiotal. I mitten av augusti iakttog man
400-500 gråsälar vid Södra Sandbäck. I septem ber
fanns det i hela om rådet bara ett hundratal, m en anta-
let ökade och i slutet av oktober fanns igen över 300
individer.

IÅlands hav iakttogs ca 100 gråsälar uppe på hällar
och bådor redan i m itten av vintern, vilket är ovanligt.
Från slutet av april till mitten av juni fanns flera hundra
individer i området, som mest 770. I slutet av juni och

i juli var antalet relativt litet.
Vintern 1998 grundades ett sälskyddsområde vid

Karlbybådan i södra Skärgårdshavet söder om Kökar.
Effekter av skyddsom rådet har redan börjat synas som
ökat individantal i själva skyddsom rådet och på norra
sidan om det. Den 15 juni 1999 noterades 758 indivi-
der i området.

Litteratur
Soikkeli, M . 1999. Harm aahylkeiden (Halichoerus grypus)
laskennat ja m äärä Suom essa 1999. Turun yliopiston
biologian laitos ja Itäm eren hyljetyöryhm ä W W F. 7 s.

Figur 32. Antalet flygga havs-
örnsungar på Åland åren 1970-
1999. K älla: M iljöbyrån, ÅLS.

Figur 33. Antalet räknade sälar på
södra, västra och norra Åland den
25 m aj och den 15 juni 1999.
 K älla: Soikkeli 1999.
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Ett allmänt känt faktum är att Östersjön och särskilt
dess kustvatten är eutrofierade. Närsaltbelastningen
från land sam t via luft och vatten är betydande och
kom m er från såväl lokala, regionala, nationella som
internationella källor. På Åland har belastningen mins-
kat m ärkbart under 1990-talet, m en fortfarande kan
Åland kännetecknas som  ett om råde m ed stor belast-
ning per invånare.

Eutrofieringen syns även i de åländska skärgårds-
vattnen. Siktdjupet har m inskat i innerskärgården
under 1990-talet. I ytterskärgården var minskningen
mera tydlig i slutet av 1980-talet, men läget har stabili-
serat sig under 1990-talet. Närsaltsm ängderna i
innerskärgården har varit på en stabil nivå under hela
1990-talet m en de höga halterna tyder på en eutro-
fierad miljö. I de yttre delarna av skärgården, speciellt
på södra och östra Åland, har närsaltshalterna stigit
under 1990-talet. Under flera som rar har kvävehal-
terna legat på en hög nivå. I nordvästra Ålands ytter-
skärgård har ingen tydlig förhöjning av närsalter kun-
nat iakttas och halterna har varit på en m oderat nivå.
M ängden klorofyll har varit rätt stabil i innerskär-
gården, vissa undersökningar visar t.o.m  på en m insk-
ning av halterna. I ytterskärgården har periodvisa höga
toppar dock noterats.

Undersökningar av bottenvegetationen och
m jukbottenfaunan visar tydliga tecken på vatten-

miljöns eutrofiering. Blåstången har märkbart mins-
kat, medan allt mer trådalger täcker stränderna. Tjocka
m attor av trådalger bildas på bottnarna och syrebrist
uppstår under m attorna varvid djurlivet tar skada.
Algerna sköljs upp på land och bildar illaluktande
vallar på stränderna. Bottenfaunans individantal och
biomassa ökar, medan artsammansättningen förändras
mot mera tåliga arter, vilket i längden innebär att art-
sam m ansättningen utarm as.

Även fiskproduktionen ökar och artsam m an-
sättningen förändras m ot bl.a. m er m örtfiskdom i-
nerade samhällen.

Tillståndet hos havsörns- och sälbestånden har för-
bättrats m ärkbart under 1990-talet. Skyddsåtgärder
som  vidtagits för att rädda arterna har lyckats och be-
stånden är numera livskraftiga.

De hydrografiska param etrarna tyder på att över-
gödningsprocessen accelererat under 1980-talet, m en
stabiliserat sig under 1990-talet. Stabiliseringen kan
vara en följd av m inskande närsaltsbelastning i om rå-
det. Under 1990-talet har miljöskydd debatterats och
attityderna förändrats. Åtgärder har vidtagits för att
m inska belastningen från bosättning, industri, jord-
bruk och fiskodlingar, även privatpersoner har blivit
mera medvetna om sin andel av utsläppen. Tillsam-
m ans kan allt detta få vattenm iljöns tillstånd att stabi-
lisera sig och så sm åningom  vända m ot det bättre.

SAM M ANFATTNING
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