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Kalmar läns kustvatten uppfyller
inte kraven på god ekologisk status,
enligt de nya internationella nor-
merna för vattenkvalitet. Det visar
SMHI:s mätningar av bland annat
kväve- och fosforhalten i kustvatt-
net 2008. Enligt målsättningen ska
länets kustvatten uppfylla kraven på
”god ekologisk status” senast 2021.

SMHI undersöker regelbundet vatten-
kvaliten i Kalmar läns kustvatten. Totalt
ingår 21 stationer i detta kontrollpro-
gram. Man mäter temperatur, salthalt,
kväve, fosfor, kisel, syre, organiskt kol,
klorofyll samt siktdjupet i meter. Till-
sammans ger dessa undersökningar en
god bild av tillståndet i kustvattnet. 

Resultaten används från och med

årsskiftet 2007/2008 i de nya bedöm-
ningsgrunder som införts för vatten-
övervakningen i Europa. Enligt detta
system delar man in vattnets ekologiska
status i fem klasser. Värdena som mätts
upp på stationerna omsätts till en kvali-
tetskvot som avgör i vilken av ekologi-
klasserna hög, god, måttlig, otillfreds-
ställande och dålig som stationerna
hamnar. Denna klassning kan tillämpas
för alla de uppmätta egenskaperna, ex-
empelvis kväve- och fosforhalt, siktdjup
och syrehalt.

Ekologiska balansen
Särskilt intressanta är halterna av
kväve och fosfor, eftersom de är när-
ingsämnen som är viktiga för den eko-
logiska balansen i Östersjön. För höga
halter kan leda till övergödning och
omfattande algblomningar.

Mätningarna av kväve och fosfor har
pågått under många år. Resultaten från
2008 visar att länets kustvatten inne-
håller oönskat höga halter av båda när-
ingsämnena. Variationerna är visserli-
gen stora, år från år. Flera mätningar
under samma år kan också ge olika re-
sultat. Men sammantaget finns det inga
tecken på någon förbättring sedan mit-
ten av 1990-talet. De tre referensstatio-
nerna vid Oskarshamn, Skäggenäs och
Bergkvara balanserar på gränsen mellan
måttlig och otillfredsställande status för
totalkväve under vintern, men har bätt-
re värden på sommaren. Att situationen

är sämre på vintern beror på att närings-
rikt vatten rinner ut från land. Kvävet
lagras då upp eftersom det inte sker
någon biologisk produktion som för-
brukar näringen.

Sämre totalfosfor
När det gäller totalfosfor är situationen
genomgående sämre än för kvävet.
Nästan alla stationer i länet har otill-
fredsställande eller dålig ekologisk sta-
tus sommartid. Här kan man också se
en negativ trend för flera stationer
under 2000-talet, även för utsjöstatio-
nen  Norrköpingsdjupet som represen-
terar den öppna vattenmassan.

Sammanfattningen för perioden 1996–
2008 visar att miljösituationen och ut-
vecklingen inte är bra när det gäller
halterna av kväve och fosfor i kustvatt-
net. Samtliga länets kuststräckor är, en-
ligt SMHI, i behov av åtgärder för för-
bättrad ekologisk status.

Syrebrist kan då och då förekomma, i
synnerhet under vintern. Särskilt gäller
det i områden med låg vattenomsätt-
ning. I Kalmar län finns sådana exempel
som Gamlebyviken, Västrumsfjärden
och Gåsfjärden utanför Blankaholm.
Dessa djupa stationer har i stort sett
ständig syrebrist och saknar därmed
djurliv. Det är extrema exempel där
syrebrist kan anses vara ett naturligt
tillstånd. Generellt sett var dock syre-
situationen i länet relativt bra under
2008.

GGååssffjjäärrddeenn  äärr  eenn  aavv  ddee  ssttöörrrree  oocchh  ggaannsskkaa  aavvsskkuurrnnaa  hhaavvssvviikkaarrnnaa  ii  lläänneett  ddäärr  ssyyrreebbrriisstt  ii  bbootttteennvvaattttnneett  äärr  mmyycckkeett  vvaannlliigg..

VViiaa  vvaatttteennddrraaggeenn,,  hhäärr  EEmmåånn,,  rriinnnneerr  ddeett  uutt  kkvväävvee  oocchh  ffoossffoorr  ssoomm
llaaggrraass  uupppp  ii  kkuussttvvaattttnneett  uunnddeerr  vviinntteerrnn..

För höga halter kväve och fosfor
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FFAAKKTTAA Näringsämnen

Halterna av näringsämnena kväve och fosfor har stor betydelse för tillståndet
i Östersjön. Kväve förekommer i olika former. Nitrit, nitrat och ammonium före-
kommer i löst form i vattnet och kallas med ett samlingsnamn oorganiskt kväve,
till skillnad från det kväve som är bundet till partiklar i vattenmassan – organiskt
kväve. Samma sak gäller fosfor som kan förekomma antingen som fosfat, löst i
vattnet, eller partikelbunden. Ofta läggs dessa ämnen samman och kallas då total-
kväve respektive totalfosfor. De vattenlösliga formerna brukar tillsammans kallas
närsalter.
Kväve och fosfor är näringsämnen som är viktiga för produktionen och livet i

vattnet. För stora mängder kan dock resultera i övergödning och algblomningar
i Östersjön.

DDeenn  nnyyaa  iinnddeellnniinnggeenn  ii  ssttaattuusskkllaasssseerr  vviissaarr  aatttt  hhaalltteerrnnaa  aavv  ffoossffoorr  äärr
hhööggaa    ii  ssyynnnneerrhheett  ppåå  ssoommmmaarreenn  ppåå  rreeffeerreennssssttaattiioonneerrnnaa  lläännggss  kkuusstteenn..
EEfftteerr  22000033  hhaarr    vvaattttnneettss  kkvvaalliitteett  ii  ddeettttaa  aavvsseeeennddee  ttyyddlliiggtt  fföörrssäämmrraattss..
FFöörr  ““hhöögg””  eelllleerr  ””ggoodd””    mmiilljjöössttaattuuss  bböörr  kkuurrvvoorrnnaa  lliiggggaa  uuppppee  ii  ddee  ggrröönnaa
rreessppeekkttiivvee  bbllåå  ffäälltteenn..  KKuurrvvoorrnnaa  fföörr  kkvväävvee  vviissaarr  iinnttee  ssaammmmaa  nneeggaattiivvaa
tteennddeennss,,  mmeenn  nnåårr  äännddåå  iinnttee  uupppp  ttiillll  ””ggoodd””  mmiilljjöössttaattuuss  uunnddeerr  vviinntteerrnn..
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V6-VMS  Blankaholm
V22-V      Västrumsfjärden
V3-V         Almviken
Ref V2-V  Gamlebyviken

KKaarrttaann  vviissaarr  nnååggrraa  aavv  ddee
ssttaattiioonneerr  ssoomm  aannvväännddss  fföörr
mmäättnniinnggaarr  aavv  ssyyrreehhaalltt,,  kkvväävvee
oocchh  ffoossffoorr  oocchh  ssoomm  fföörreekkoomm--
mmeerr  ii  ffiigguurreerrnnaa  hhäärr  iinnttiillll..
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station varierade mellan 4 och 12. I
medeltal för samtliga 15 stationer hade
antalet arter minskat från 10,3 till 7,2.
Sammantaget har alltså artrikedomen
minskat avsevärt. 

På stationerna undersöks även hur
många individer det finns per kvadrat-
meter. Denna täthet hade också minskat
2008 jämfört med 2007. Det var framför
allt småmaskar (Oligochaeter och Py-
gospio) som hade minskat, men även
småsnäckor av släktet Hydrobidae och
östersjömusslor minskade i nästan hela
länet. I ett längre perspektiv tycks
emellertid vitmärlor som är känsliga för
föroreningar ha minskat i länet, medan
mer tåliga arter som fjädermygglarver
och småmaskar har ökat något. Det kan
tyda på en viss försämring av förore-
ningssituationen.

Syrebrist slog ut
På varje station vägs den totala fångs-
ten av smådjur.
2008 var denna
biomassa 31 pro-
cent lägre än
2007. Föränd-
ringen berodde
sannolikt på att
syrebrist slagit ut
en betydande
andel av de
bottenlevande
djuren.

Havsborstmas-
ken Nereis diver-
sicolor är mycket
vanlig, framför 

allt på gyttjiga bottnar, och anses tåla
även dåliga syreförhållanden. Den har
dock minskat på många stationer sedan
1980-talet, bland annat i Västra sjön
vid Kalmar. På senare år har en annan
art, Marenzelleria viridis, vandrat in i
Kalmarsund. 2008 fanns den i hela
länet, och påträffades på fem av de 15
stationerna. Det är en liten minskning
jämfört med de senaste två åren.

De nyligen införda bedömningsgrun-
derna för ekologisk status visar att till-
ståndet varierar starkt i olika delar av
länet. Några stationer längst i norr och
några i södra Kalmarsund hade enligt
denna klassning god ekologisk status
2008. Flertalet stationer mellan Fige-
holm och Mönsterås hade däremot
måttlig, otillfredsställande eller dålig
status. Ingen av stationerna i länet når
upp till den högsta statusklassen.

Västervik 

Oskarshamn 

Kalmar 

Timmernabben 

Figeholm 

Södra Cell 

Utgrunden 

Hög
God
Måttlig
Otillfredsställande
Dålig
För grund för att klassas
Provtogs ej 2008

Ekologisk status

 

EEtttt  lliitteett  ssttyycckkee  ssaannddssttrraanndd  aavvssllööjjaarr  ddjjuurrlliivveett  ii  KKaallmmaarrssuunndd..  HHäärr  lliiggggeerr  mmäännggddeerr  aavv  ttoommmmaa  sskkaall  aavv  oolliikkaa
mmuusssslloorr  oocchh  ssnnääcckkoorr  ttiillllssaammmmaannss  mmeedd  ffiinnttrrååddiiggaa  aallggeerr..

Antalet smådjur har minskat
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Antalet arter bottenlevande smådjur
på 14 stationer i Kalmar län 1995-2008

Totalt antal arter
Antal arter i medeltal

Det totala antalet arter av botten-
levande smådjur i länets kustvatten
var 2008 det lägsta sedan 1994.
Totalt påträffades 24 arter på de
15 stationer där bottenfaunan
undersöks. Det kan jämföras med
36 arter 2007. Sammanlagt har 13
arter ”försvunnit” sedan 2007 års
undersökningar medan en ny har
tillkommit.

Sedan 1994 har det totala antalet
arter bottenlevande smådjur pendlat
mellan 30 och 40. 2008 års notering på
24 är den i särklass lägsta. En tänkbar
förklaring kan vara att de flesta av de
nu försvunna förekommer på grunda
bottnar med växtdelar och utflöden av
sötvatten från diken och vattendrag.
Slumpen kan styra om de kommer med
vid provtagningen eller inte.

Men det finns ett viktigt undantag –
den lilla havsborstmasken Pygospio
elegans. Den fanns 2008 inte på någon
av de 15 stationerna, trots att den fun-
nits på 4-9 stationer tidigare år. Denna
avvikelse är anmärkningsvärd, och
2009 års provtagning får visa om det
rör sig om en tillfällighet eller inte.

Elva av 24 arter fanns 2008 bara på en
eller två stationer, och antalet arter per 



Sedimenten i Kalmar läns kustvatten
visar 2008, liksom tidigare år, höga
halter av arsenik, kadmium, koppar,
kvicksilver, bly och zink i framförallt
Oskarshamn och inre delen av Verke-
bäcksviken. Men samtidigt har hal-
terna av dessa metaller minskat på
många stationer i kustvattnet.

I 2008 års miljöövervakningsprogram
av sediment har halterna av metallerna
arsenik, kadmium, kobolt, krom, koppar,
kvicksilver, nickel, bly, vanadin och zink
undersökts på 30 stationer utmed Kal-
mar läns kust. Ytterligare två metaller,
molybden och volfram, har undersökts
på två stationer i Kläckebergaviken norr
om Kalmar.

Sedimentens miljöstatus när det gäller
metallerna har klassats enligt Natur-
vårdsverkets bedömningsgrunder för
miljökvalitet i kust och hav. Dessa be-
dömningsgrunder infördes 1999 av
Naturvårdsverket. Indelningen omfattar
5 klasser för tungmetaller, där klass 1
(blå färg) motsvarar ingen eller obe-
tydlig avvikelse från ett jämförvärde,
dvs. avvikelse från den naturliga bak-
grundshalten. Klass 5 (röd färg) är ett
starkt påverkat område med mycket
stor avvikelse från jämförvärdet (Se ta-
bell här nedan). Svenska bedömnings-
grunder finns inte för vanadin, molyb-
den och volfram. I dessa fall jämförs
resultaten med SGUs miljökemiska se-
dimentdatabas.

Sämsta miljöerna
Enligt bedömningsgrunderna är det
Oskarshamn och Verkebäcksviken som
visar det sämsta miljötillståndet i Kal-
mar län. I båda fallen ligger sedimen-
tens miljöstatus i klass 5, dvs. den klass
där de mest förorenade sedimenten åter-
finns. Sedimenten i dessa båda områ-
den är idag en sekundär förorenings-
källa som kan sprida metallerna vidare i
kustvattnet. 

Men halterna av arsenik, kadmium,
koppar, kvicksilver, bly och zink har
samtidigt minskat på många stationer,
även vid Oskarshamn. Det tyder på att
nationellt införda miljörestriktioner och
krav på rening av avlopp och rökgaser
har givit och ger effekt. 

Halterna av metallerna kobolt, krom
och nickel i kustvattnet ligger på eller
nära den naturliga bakgrundsnivån.

Kadmium är en metall som visar ett
annat mönster för halterna i kustvattnet
än exempelvis arsenik. Höga halter av

kadmium finns utefter hela kuststräck-
an från Oskarshamn till Ljungbyåns
mynning. Även här syns dock en tydlig
tendens till sjunkande halter.

Mer information ges av kartorna på
nästa uppslag.
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Höga metallhalter börjar minska

FFrråånn  OOsskkaarrsshhaammnn  hhaammnn  sspprriiddss  mmeettaalllleerr  uutt  ii  ÖÖsstteerrssjjöönn,,  vviillkkeett  ssyynnss  nnäärr  ssttöörrrree  ffaarrttyygg  rröörr  uupppp  sseeddiimmeenntteenn..    
FOTO: ROGER CARLSSON

GGaammlleebbyyvviikkeenn  äärr  eenn  aavvssnnöörrdd  hhaavvssvviikk  mmeedd  llåågg  vvaatttteennoommssäättttnniinngg..  PPåå  ssttaattiioonneenn  uuttaannfföörr  AAllmmvviikk  uuppppmmäätttteess
22000088  hhööggaa  hhaalltteerr  aavv  bbllyy  oocchh  vvaannaaddiinn..  FOTO: THORSTEN JANSSON

MMoollyybbddeennhhaalltteennss  fföörräännddrriinngg  uunnddeerr  1100  åårr  ii
iinnrree  rreessppeekkttiivvee  yyttttrree  KKllääcckkeebbeerrggaavviikkeenn..
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Molybden på två stationer
 i Kläckebergaviken 1998-2008

Inre viken Yttre viken
KKvviicckkssiillvveerrhhaalltteennss  fföörräännddrriinngg  uunnddeerr  1100  åårr  ppåå  ffyyrraa  ssttaattiioonneerr
ii  OOsskkaarrsshhaammnnssoommrrååddeett  oocchh  eenn  ssttaattiioonn  ((EE33MMSS))  uuttaannfföörr
EEmmåånnss  mmyynnnniinngg..
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Kvicksilver i sediment på 5 stationer i Oskarshamn 1998-2008
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Bottnarna visar miljöhistorien
TEMA Metaller

Västervik 

Oskarshamn 

Kalmar 

Blankaholm 

Gamleby 

Verkebäcksviken 

Mönsterås 

Borgholm 

Arsenik i sediment 2008 

Klass 1 
Klass 2 
Klass 3 
Klass 4 
Klass 5 

Miljökvalitet 2008

AArrsseenniikk  ((AAss)),,  äärr  eenn  fföörr  oorrggaanniissmmeerr  lliivvssnnööddvväännddiigg
mmeettaallll..  TTiiddiiggaarree  aannvväännddeess  ddeenn  fföörr  rrööttbbeekkäämmpp--

nniinngg  ((ttrrääiimmpprreeggnneerriinngg))  oocchh  bbeekkäämmppnniinngg  aavv  ooggrrääss,,
ssvvaammppaarr  oocchh  sskkaaddeeiinnsseekktteerr..  DDeennnnaa  aannvväännddnniinngg  äärr
nnuummeerraa  fföörrbbjjuuddeenn,,  mmeenn  aarrsseenniikk  aannvväännddss  äännnnuu  ii
tt..eexx..  ggllaassttiillllvveerrkknniinngg  oocchh  lleeggeerriinnggaarr..  IInnoomm  KKaallmmaarr
lläännss  kkuussttsseeddiimmeenntt  äärr  kkoonncceennttrraattiioonneenn  aavv  aarrsseenniikk
llåågg  oocchh  lliiggggeerr  iinnoomm  eelllleerr  mmyycckkeett  nnäärraa  ddeenn  nnaattuurrlliiggaa
bbaakkggrruunnddeenn..  EEnnddaa  uunnddaannttaaggeett  uuttggöörr  LLiinnddööddjjuuppeett
uuttaannfföörr  VVäässtteerrvviikk,,  EEmmåånnss  oocchh  VViirråånnss  mmyynnnniinnggss--
oommrrååddeenn  ssaammtt  OOsskkaarrsshhaammnn..  MMeellllaann  22000033  oocchh
22000088  hhaarr  aarrsseenniikkhhaalltteerrnnaa  ssjjuunnkkiitt  nnååggoott  ppåå  1188  aavv
pprrooggrraammmmeettss  3300  mmiilljjöööövveerrvvaakknniinnggssssttaattiioonneerr..

Västervik

Oskarshamn

Kalmar

Blankaholm

Gamleby

Verkebäcksviken

Mönsterås

Borgholm

Klass 1 
Klass 2 
Klass 3 
Klass 4 
Klass 5 

Miljökvalitet 2008

Kadmium i sediment  2008 

KKaaddmmiiuumm  ((CCdd))  aannsseess  vvaarraa  eenn  iicckkee  lliivvssnnööddvväännddiigg
mmeettaallll..  DDeenn  hhaarr  aannvväännttss  fföörr  ssttaabbiilliisseerriinngg  aavv

ppllaasstteerr,,  yyttbbeehhaannddlliinngg  ((kkoorrrroossiioonnsssskkyydddd))  oocchh  ssoomm
ffäärrggppiiggmmeenntt..  DDeennnnaa  aannvväännddnniinngg  äärr  nnuummeerraa  aavv
mmiilljjöösskkääll  fföörrbbjjuuddeenn  ii  SSvveerriiggee,,  mmeenn  ffoorrttffaarraannddee
aannvväännddss  kkaaddmmiiuumm  tt..eexx..  ii  llaaddddnniinnggssbbaarraa  bbaatttteerriieerr..
KKaaddmmiiuumm  vviissaarr,,  jjäämmfföörrtt  mmeedd  aarrsseenniikk,,  eetttt  nnååggoott
aannnnoorrlluunnddaa  sspprriiddnniinnggssmmöönnsstteerr  uuttmmeedd  lläänneettss  kkuusstt..
DDee  hhööggsstt  hhaalltteerrnnaa  ååtteerrffiinnnnss  ii  OOsskkaarrsshhaammnnssoommrråå--
ddeett,,  mmeenn  hhööggaa  hhaalltteerr  ååtteerrffiinnnnss  uuttmmeedd  hheellaa  kkuusstt--
ssttrrääcckkaann  ssööddeerruutt  ttiillll  LLjjuunnggbbyyåånnss  uuttlloopppp  ssööddeerr  oomm
KKaallmmaarr..  MMeellllaann  22000033  oocchh  22000088  hhaarr  kkaaddmmiiuummhhaalltteerr--
nnaa  ssjjuunnkkiitt  ppåå  2255  aavv  pprrooggrraammmmeettss  3300  mmiilljjöööövveerrvvaakk--
nniinnggssssttaattiioonneerr  mmeedd  ii  ggeennoommssnniitttt  2288  pprroocceenntt..

Västervik 

Oskarshamn 

Kalmar 

Blankaholm 

Gamleby 

Verkebäcksviken 

Mönsterås 

Borgholm 

Koppar i sediment 2008 

Klass 1 
Klass 2 
Klass 3 
Klass 4 
Klass 5 

Miljökvalitet 2008

KKooppppaarr  ((CCuu))  äärr  eenn  fföörr  oorrggaanniissmmeerr  lliivvssnnööddvväännddiigg
mmeettaallll..  AAnnvväännddnniinnggeenn  bbeerroorr  ffrräämmsstt  ppåå  ddeessss

ggooddaa  lleeddnniinnggssfföörrmmååggaa  oocchh  ttåålliigghheett  mmoott  kkoorrrroossiioonn,,
mmeenn  äävveenn  iinnoomm  lleeggeerriinnggssiinndduussttrriinn,,  ii  ttrräässkkyyddddssmmeeddeell
oocchh  bbååttbbootttteennffäärrggeerr..  II  hhööggaa  hhaalltteerr  äärr  kkooppppaarr  ggiiffttiigg..  II
lläänneettss  kkuussttvvaatttteenn  lliiggggeerr,,  mmeedd  nnååggrraa  ffåå  uunnddaannttaagg,,
kkooppppaarrhhaalltteenn  ii  sseeddiimmeenntteenn        rreellaattiivvtt  hhööggtt,,  ssäärrsskkiilltt  ii
OOsskkaarrsshhaammnn..  HHaalltteerrnnaa  ddäärr  hhaarr  ddoocckk  ssjjuunnkkiitt  ssttaarrkktt
mmeellllaann  22000033  oocchh  22000088,,  mmeenn  äärr  ffoorrttffaarraannddee  mmyycckkeett
hhööggaa..  SSttaarrkktt  fföörrhhööjjddaa  hhaalltteerr  ååtteerrffiinnnnss  oocckkssåå  ii  KKaallmmaarr
hhaammnn,,  VVeerrkkeebbääcckkssvviikkeenn,,  LLiinnddööddjjuuppeett,,  LLuusseerrnnaaffjjäärrddeenn
oocchh  VViivvaasssseenn  vviidd  LLooffttaahhaammmmaarr..  MMeellllaann  22000033  oocchh
22000088  hhaarr  hhaalltteerrnnaa  ssjjuunnkkiitt  nnååggoott  ppåå  2200  aavv  pprrooggrraamm--
mmeettss  3300  mmiilljjöööövveerrvvaakknniinnggssssttaattiioonneerr..

Havsbottnarnas sediment har
sedan 1970-talet använts
världen över som ett led i

miljöövervakningen. Orsaken är att
såväl metaller som organiska miljö-
gifter absorberas eller binds till fin-
korniga sedimentpartiklar i vatten-
massan. En stor del av partiklarna
förs av älvar och åar ut från land,
eller kommer med nedfall från luften.
I havet pågår också en biologisk pro-
duktion som med tiden ger upphov
till dött organiskt material. Alla
dessa partiklar transporteras med
strömmar och vågor tills de når om-
råden där det är så stilla att partik-
larna kan lägga sig på bottnen.
Sådana områden kallas ackumula-
tionsbottnar. Motsatsen, bottnar som

påverkas av strömmar eller havs-
vågor, kallas ofta transportbottnar. 
Det är främst ackumulationsbott-

narna som används inom miljööver-
vakningen. I sådana bottenområden
växer sedimentbädden successivt till
och blir därför ett ”arkiv” över miljö-
historien och miljöförändringarna.
Sedimenten speglar med andra ord
tillförsel och flöden av miljögifter
i vattenmassan.
Det är den här tekniken som an-

vänds i miljöövervakningen av me-
taller utmed Kalmar läns kust. Trettio
platser med ackumulationsbottnar
har valts ut för denna övervakning
som pågått i drygt två decennier.
Sveriges geologiska undersökning
(SGU) har på uppdrag av Kalmar läns

kustvattenkommitté genomfört
denna övervakning sedan 1995.
De tio metaller som i första hand

har undersökts speglar i hög grad
människans verksamhet, ofta under
lång tid, och är ett arv från landets
industriella historia och samhälls-
utveckling. Vissa av metallerna räk-
nas som giftiga och är direkt skadli-
ga för människor och djur. Det gäller
framför allt arsenik, kadmium och
kvicksilver. 
På det här uppslaget redovisas en

del av metallerna, med den miljö-
status som mätningarna 2008 har
givit för Kalmar läns kustvatten. De
praktiska användningen av metaller-
na beskrivs också översiktligt vid
kartorna.
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Västervik 

Oskarshamn 

Kalmar 

Blankaholm 

Gamleby 

Verkebäcksviken 

Mönsterås 

Borgholm 

Kvicksilver i sediment 2008 

Klass 1 
Klass 2 
Klass 3 
Klass 4 
Klass 5 

Miljökvalitet 2008

KKvviicckkssiillvveerr  ((HHgg))  aannssee  vvaarraa  eenn  iicckkee  lliivvssnnööddvväännddiigg
mmeettaallll..  DDeenn  aannvväännddeess  ttiiddiiggaarree  ssoomm  bbeekkäämmpp--

nniinnggssmmeeddeell  fföörr  aatttt  mmoottvveerrkkaa  mmööggeell--  oocchh  ssvvaammpp--
aannggrreepppp  ((bbeettaatt  uuttssääddee,,  iinnoomm  kklloorr--aallkkaalliiiinndduussttrriinn)),,
ssoomm  kkaattaallyyssaattoorr  vviidd  ttiillllvveerrkknniinngg  aavv  bbll..aa..  vviinnyyllkklloorriidd,,
ii  bbaatttteerriieerr,,  llyyssrröörr,,  aammaallggaamm  mm..mm..  II  SSvveerriiggee  äärr  aann--
vväännddnniinnggeenn  ssttaarrkktt  bbeeggrräännssaadd  aavv  mmiilljjöösskkääll..  SSööddeerr
oomm  MMöönnsstteerrååss  lliiggggeerr  kkvviicckkssiillvveerrhhaalltteerrnnaa  ppåå  eelllleerr
nnäärraa  ddeenn  nnaattuurrlliiggaa  bbaakkggrruunnddeenn,,  mmeeddaann  hhaalltteerrnnaa
nnoorrrr  ddäärr  oomm  ii  aallllmmäännhheett  lliiggggeerr  hhööggrree  oocchh  ii  ssyynnnneerr--
hheett  ii  OOsskkaarrsshhaammnn..  MMeellllaann  22000033  oocchh  22000088  hhaarr
kkvviicckkssiillvveerrhhaalltteerrnnaa  ssjjuunnkkiitt  ppåå  2266  aavv  pprrooggrraammmmeettss
3300  mmiilljjöööövveerrvvaakknniinnggssssttaattiioonneerr  mmeedd  ii  ggeennoommssnniitttt
3366  pprroocceenntt..

Västervik 

Oskarshamn 

Kalmar 

Blankaholm 

Gamleby 

Verkebäcksviken 

Mönsterås 

Borgholm 

Bly i sediment 2008 

Klass 1 
Klass 2 
Klass 3 
Klass 4 
Klass 5 

Miljökvalitet 2008

BBllyy  ((PPbb))  aannsseess  vvaarraa  eenn  iicckkee  lliivvssnnööddvväännddiigg  mmeettaallll..
DDeenn  aannvväännddss  iinnoomm  fflleerraa  oommrrååddeenn,,  bbll..aa..  ttiillllvveerrkk--

nniinngg  aavv  kkrriissttaallllggllaass,,  ssoomm  sskkäärrmmsskkyydddd  fföörr  ssttrråållnniinngg,,  ii
kkaabbeellmmaannttlliinngg,,  bbaatttteerriieerr,,  aammmmuunniittiioonn,,  ssoomm  ffäärrgg--
ppiiggmmeenntt  oocchh  ((fföörree  11999955))  ssoomm  aannttiikknnaacckknniinnggssmmeeddeell
ii  bbeennssiinn  ii  SSvveerriiggee..  II  lläänneettss  kkuussttvvaatttteenn  vvaarriieerraarr  hhaall--
tteerrnnaa..  II  mmeelllleerrssttaa  KKaallmmaarrssuunndd  oocchh  VVäässtteerrvviikkssoommrråå--
ddeett  lliiggggeerr  ddee  nnäärraa  bbaakkggrruunnddeenn..  MMeeddeellhhööggaa  hhaalltteerr
ffiinnnnss  vviidd  KKaallmmaarr,,  AAllsstteerråånnss  oocchh  EEmmåånnss  mmyynnnniinnggaarr,,
yyttttrree  VVeerrkkeebbääcckkssvviikkeenn,,  LLiinnddööddjjuuppeett  ssaammtt  VViivvaasssseenn
uuttaannfföörr  LLooffttaahhaammmmaarr..  RRiikkttiiggtt  hhööggaa  hhaalltteerr  ffiinnnnss  ii
OOsskkaarrsshhaammnn  oocchh  iinnrree  VVeerrkkeebbääcckkssvviikkeenn..  MMeellllaann  22000033
oocchh  22000088  hhaarr  bbllyyhhaalltteerrnnaa  ssjjuunnkkiitt  nnååggoott  ppåå  2222  aavv
pprrooggrraammmmeettss  3300  mmiilljjöööövveerrvvaakknniinnggssssttaattiioonneerr..

Västervik 

Oskarshamn 

Kalmar 

Blankaholm 

Gamleby 

Verkebäcksviken 

Mönsterås 

Borgholm 

Zink i sediment 2008 

Klass 1 
Klass 2 
Klass 3 
Klass 4 
Klass 5 

Miljökvalitet 2008

ZZiinnkk  ((ZZnn))  äärr  eenn  fföörr  oorrggaanniissmmeerr  lliivvssnnööddvväännddiigg
mmeettaallll..  TTeekknniisskktt  aannvväännddss  ddeenn  ffrräämmsstt  iinnoomm  yytt--

bbeehhaannddlliinngg  oocchh  kkoorrrroossiioonnsssskkyydddd,,  bbll..aa..  ggaallvvaanniisseerriinngg
aavv  ssttååll  oocchh  ppllåått,,  ssoomm  UUVV--ssttaabbiilliissaattoorr  fföörr  ppllaasstt  oocchh
gguummmmii,,  ssoomm  ffäärrggppiiggmmeenntt,,  ii  ttrrää--  oocchh  tteexxttiilliimmpprreegg--
nneerriinnggssmmeeddeell,,  ssoomm  kkaattaallyyssaattoorr..  IInnoomm  lläänneettss  kkuusstt--
vvaatttteenn  lliiggggeerr,,  mmeedd  nnååggrraa  ffåå  uunnddaannttaagg,,  zziinnkkhhaalltteenn
ii  sseeddiimmeenntteenn  rreellaattiivvtt  hhööggtt  oocchh  ssäärrsskkiilltt  hhööggtt  ii
OOsskkaarrsshhaammnn  oocchh  iinnrree  VVeerrkkeebbääcckkssvviikkeenn..  SSttaarrkktt
fföörrhhööjjddaa  hhaalltteerr  ååtteerrffiinnnnss  oocckkssåå  ii  KKaallmmaarr  hhaammnn..
MMeellllaann  22000033  oocchh  22000088  hhaarr  zziinnkkhhaalltteerrnnaa  ssjjuunnkkiitt
nnååggoott  ppåå  1155  aavv  pprrooggrraammmmeettss  3300  mmiilljjöööövveerrvvaakk--
nniinnggssssttaattiioonneerr..

UUttssttaannssaadd  ddeell  aavv  hhaavvssbbootttteenn  ffrråånn  44  mmeetteerrss  ddjjuupp  vviidd
SSttåånnggeehhaammnn..  ””KKaakkaann””  mmeedd  ooxxiiddeerraatt  yyttsskkiikktt  öövveerr--
llaaggrraarr  ssvvaarrtt  ggyyttttjjaa  ssoomm  vviissaarr  ssyyrreebbrriisstt..  

FOTO: I. CATO

BBootttteenn  mmeedd  hhååll  eefftteerr  hhaavvssbboorrssttmmaasskk  oocchh  ddeellvviiss  bbee--
ggrraavvddaa  sskkaall  aavv  ÖÖsstteerrssjjöömmuussssllaa    (Macoma baltica)..
1133  mmeetteerrss  vvaatttteennddjjuupp.. FOTO: A. APLER

MMuuddddrraadd  bbootttteenn  ii  OOsskkaarrsshhaammnn  mmeedd  kkrraaffttiiggtt  mmeettaallllfföörroorreennaaddee  sseeddiimmeenntt  ii  fföörrggrruunnddeenn..  1155  mmeetteerrss  vvaatttteennddjjuupp..
FOTO: A. APLER
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Blåstången bäst norrut i länet
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Situationen för blåstången i länets
kustvatten visar tecken på en liten
förbättring jämfört med 2007, i
varje fall i norra delen av länet. Där
visade några av de stationer som
undersöks årligen den hittills största
utbredningen av blåstång sedan
mätningarna började 1984. I södra
Kalmarsund går det däremot fort-
farande sämre för blåstången.

Under 1980-talet hade blåstången i lä-
nets kustvatten fortfarande ganska god
utbredning. På 1990-talet konstaterades
en stadig försämring, med 1997 som det
sämsta året sedan undersökningarna
startade. Därefter inleddes en återhämt-
ning fram till 2002. Efter det har det varit
mycket små förändringar om man ser till
mängden tång i genomsnitt för 21 un-
dersökta stationer. Högskolan i Kalmar
undersöker tången på 28 stationer, från
Västerviks skärgård i norr till Bergkvara
i söder. Ytterligare 64 stationer används
som stöd för de ordinarie 28.

Något ökad utbredning
På dessa 28 stationer ökade tångbältet i
genomsnitt sin utbredning något jämfört
med 2007. Särskilt märktes att tången
hade trängt ner något djupare i vattnet.
På 14 av de 28 stationerna fanns ett
tångbälte som täckte minst 25 procent
av bottnen. Det är en station mer än
2007. Antalet stationer som helt saknade
tång hade i sin tur minskat med en. Om
man studerar tången på en meters djup
på stationerna hade utbredningen ökat
tydligt. Även om det är svårt att läsa ut

tydliga trender för hela kusten kan man
se lokala förändringar. För hela perioden
1989–2008 har fyra stationer i länet haft
en positiv utveckling medan nio visar en
negativ trend.

Generellt ser det ut som om stationerna
från Figeholm och norrut klarar sig bätt-
re än stationerna söderut i Kalmarsund.

Referensstationen i Kvädöfjärden norr
om Västervik är en av de som visar bäst
utveckling av blåstångens utbredning.
2008 fanns mer tång än något annat år
under perioden. På stationen vid Krokö
betades mycket tång bort av tånggråsug-
gor 2007, men hade återhämtat sig 2008.

Stationen utanför Figeholm hade 2008

den bästa utbredningen av blåstång
sedan början av 1990-talet. Utanför Os-
karshamn har tången däremot nästan
försvunnit helt under de senaste åren.
Även här har betskador konstaterats.
Utanför Simpevarp syntes 2008 en liten
förbättring jämfört med 2007.

Dåligt med tång
Området utanför Södra Cells massa-
fabrik är det sämsta längs länskusten,
vad gäller blåstången. Det är fortfarande
dåligt med tång i hela området. 2008
hade bara två av de elva ordinarie statio-
nerna sammanhängande tångbälte. En
liten förbättring kunde dock 2008 ses
närmast brukets utsläppstub i sundet.
Ingen station i närheten av utsläppet har
dock mer än fem procents täckning av
blåstång. Ett problem för tången i områ-
det är att det finns dåligt med underlag
att fästa sig på. Mycket av bottnarna
täcks av rödalger, framför allt av arten
ullsläke, Ceramium tenuicorne.

Vid Revsudden norr om Kalmar för-
svann tångbältet i mitten av 1990-talet.
Sedan dess har dock nya tångplantor
etablerat sig, och kan på sikt utvecklas
till ett nytt bälte. Stationen vid Skallöar-
na utanför Kalmar har fortfarande ett väl
utvecklat tångbälte.

Stationen vid Bergkvara har sedan
1992 successivt förlorat nästan all
blåstång. Vid Bröttorpsören på östra
Öland är det fortfarande ont om tång.
Det finns dock glädjande tecken på en
återhämtning på andra håll längs
Ölandskusten. Tång har setts ända ner
till tio meters djup.

BBllååssttåånnggppllaannttaa  ppåå  ggrruunntt  vvaatttteenn  mmeedd  ppååvvääxxtt  aavv  bbrruunn  ttrrååddsslliicckk..

SStteeffaann  TToobbiiaassssoonn  ffrråånn  HHööggsskkoollaann  ii  KKaallmmaarr  mmeedd  eenn
ffrrooddiigg  ppllaannttaa  aavv  bbllååssttåånngg,,  uupppphhäämmttaadd  ffrråånn  eetttt  ppaarr
mmeetteerrss  ddjjuupp..
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Ålgräset bildar ofta hela ängar på
bottnarna. Här finns både mat och
livsutrymme för många djurarter,
både fiskar och smådjur. Högskolans
undersökningar som har gjorts under

många år visar att ålgräset har stor
utbredning framför allt i Kalmarund.
Däremot är det betydligt mer ont om
ålgräs utefter Ölands östra kust.

Mellan 1982 och 1988 märktes en stor
minskning av ålgräsets utbredning på
ett par platser utanför Mörbylånga. Un-
dersökningarna återupptogs och utöka-
des 2001. Sedan dess undersöks utbred-
ningen av ålgräs på fem stationer runt
Öland, tre i Kalmarsund och två öster
om Öland. Täckningsgraden på bottnen
uppskattas, och antalet nya skott räk-
nas. Resultatet av de åtta årens under-
sökningar från 2001 visar att det finns
gott om ålgräs längs Ölands västra kust.
Här finns täta bestånd ända ner till

fyra-fem meters djup. På en del platser i
Kalmarsund växer ålgräset ända ner till
åtta meter.

Någon tydlig minskning av ålgräset
har inte setts på de tre stationerna i Kal-
marsund sedan 2001, möjligen frånsett
stationen utanför Beijershamn.

På östra sidan av Öland är det svårare
att hitta ålgräs. Variationerna tycks
vara stora år från år. Det kan bero på att
lämpliga bottnar saknas på många håll,
och att den östra kusten är betydligt
mer utsatt för hårt väder som river upp
ålgräset. Efter några goda år hade näs-
tan allt ålgräs på stationen vid Kåre-
hamn försvunnit 2007, och 2008 fanns
också bara glesa bestånd. Vid Bläsinge
var täckningen oförändrad sedan 2007.

HHäärr  ssaammssaass  bbååddee  bbllååssttåånngg  oocchh  åållggrrääss  ppåå  ggrruunntt
vvaatttteenn..
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Ännu ont om abborre och gädda
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Abborre, gädda och mört visar även
2008 mycket svaga bestånd i vatt-
nen utanför Södra Cells massafabrik
norr om Mönsterås. Karpfiskarna
björkna och sarv däremot visar inga
tecken på att minska i Fiskeriverkets
provfiske.
Referensområdet vid Vinö i Mister-

hult drabbades 2008 av betydande
”tjuvfiske” av skarvar men tenden-
sen är ändå tydlig att abborre och
gädda är mycket vanligare här.

Provfisket görs varje år under tre
veckor på högsommaren. Utanför Mön-
sterås provfiskas tre delområden, Vållö,
Svartö och Ödängla. Björnö har utgått
sedan 2007. Som referensområde an-
vänds Vinö i Misterhults skärgård. 

Inom varje delområde finns sex sta-
tioner som provfiskas med nät sex
gånger vardera.

Sommaren 2008 var vattentemperatu-
ren vid Mönsterås betydligt lägre än
2007, vilket troligen har påverkat fisket
där negativt. Vid Vinö fanns ingen
sådan temperaturskillnad.

Drivande alger
Provfisket stördes 2008 av drivande
alger, stora mängder maneter och hård
vind. Men mest anmärkningsvärt var
att stora mängder skarvar uppehöll sig
vid näten och bedömdes ha plockat bort
en hel del av fångsten vid flera tillfäl-
len. Tio av sammanlagt 36 fiskenätter
vid Vinö drabbades av skarvarnas fiske.
Men hur mycket fångsten sjönk i näten
är svårt att bedöma. Även delområdet

vid Ödängla påverkades vid ett tillfälle
av skarvar.

Resultaten av provfisket visar ändå att
de sedan tidigare kända problemen för
vårlekande fiskar som abborre, mört
och gädda fortsätter vid Mönsterås. An-
talet abborrar var 2008 det lägsta sedan
1999. Även i referensområdet Vinö har
abborrfångsten sjunkit kraftigt under
2007 och 2008. Fiskeriverket bedömer
att både den låga vattentemperaturen
(vid Mönsterås) och närvaron av skar-
var i båda områdena har bidragit till det
dåliga resultatet.

Sällsynt gädda
Gäddan fortsätter att vara en sällsynt-
het i vattnen utanför Mönsterås. Den
genomsnittliga fångsten är nu så låg att
man skulle behöva lägga 100 stycken
27 meter långa nät för att fånga en enda

gädda. Även vid Vinö har gäddan min-
skat, men är ändå nästan tio gånger
vanligare än vid Mönsterås.

Mörten leker, liksom abborre och
gädda, på våren. Alla dessa tre arter har
minskat vid Mönsterås. Det har däremot
inte de sommarlekande arterna sarv och
björkna. De har ökat kraftigt under
2000-talet i vattnen utanför Mönsterås,
däremot inte vid Vinö. Det totala anta-
let fångade fiskar utanför Mönsterås
har inte förändrats nämnvärt sedan
1995.

Okända orsaker
Det är inte känt vad som har orsakat
den kraftiga tillbakagången för gädda,
abborre och mört i Mönsteråsområdet.
Uppföljande undersökningar 2006-
2008 visar att det är mycket ont om
abborryngel i området. Även unga
gäddor saknas i stort sett helt, vilket
inte är fallet i referensområdet Vinö.
Mörtens storlekssammansättning vid
Mönsterås tyder på att även denna art
har svårt att fortplanta sig där.

Både abborre och gädda har drabbats
av störningar i sin fortplantning även
på andra håll längs Sveriges kuster,
bland annat Öland och Gotland. En
långsiktig minskning även för mörten
har också setts på flera håll. bland
annat vid Simpevarp och Kvädöfjärden.

Minskningarna för de vårlekande ar-
terna vid Mönsterås har inte kunnat
kopplas till utsläpp från Södra Cells
massafabrik.

MMeellllaannsskkaarrvveenn  hhaarr  22000088  aallllvvaarrlliiggtt  ssttöörrtt  pprroovvffiisskkeett
ppåå  rreeffeerreennssssttaattiioonneenn  VViinnöö..

AAbbbboorrrreenn  hhaarr  mmiinnsskkaatt  kkrraaffttiiggtt  ppåå  fflleerraa  hhåållll  lläännggss  SSvveerriiggeess  kkuusstteerr..

NNyyffåånnggaadd  ssiikk  mmeedd  ttyyddlliiggaa  bbiittsskkaaddoorr  aavv  mmeellllaann--
sskkaarrvveennss  kkrraaffttiiggaa  nnääbbbb..



Tånglakar som fångats i utsläpps-
området för Södra Cells massafabrik
norr om Mönsterås visade inga teck-
en på miljöstörningar vid de under-
sökningar som gjordes 2008. Det
fanns inga skillnader i hälsotillstånd
eller överlevnad hos yngel i utsläpps-
området jämfört med referensloka-
len Slakmöre.

Sedan 1990-talet har den bottenle-
vande fisken tånglake använts inom
miljöövervakningen för att spåra ut-
släpp av främmande ämnen från mas-
saindustrier, bl.a. vid Mönsterås. Där
startade undersökningarna 1997. Både
honor och yngel av tånglake undersöks.

Från och med 2008 fångas fisk på två
lokaler, S Gåsö och Ödängla, i Mön-
sterås bruks utsläppsområde. För jäm-

förelsens skull fiskas och undersöks
tånglake även på referenslokal Slak-
möre som ligger längre från fabrikens
utsläpp. 

Tidigare års undersökningar har ibland
visat små skilllnader i fiskarnas kondi-
tion i de olika områdena. Bland annat
har referenslokal Marsö haft större
honor jämfört med övriga lokaler som
provfiskats. Under åren 1997–1998
och 2000–2002 observerades också en
något ”onormal” könskvot på ynglen i
Mönsteråsområdet jämfört med refe-
renslokalerna. Det föddes då något fler
hanar än honor i brukets utsläppsom-
råde.

Det är också möjligt att spåra stör-
ningar från vissa kemiska ämnen i mil-
jön genom att undersöka fiskarnas lever
och galla. Levern fungerar som ”krop-

pens reningsverk” och reagerar ofta på
främmande ämnen. Därför studeras le-
verceller för att se om de visar några
förändringar. Även gallan kan ge be-
sked om främmande ämnen i miljön,
exempelvis ur gruppen PAH, polyaro-
matiska kolväten.

Vid undersökningar tidigare år har
sådana störningar vid några tillfällen
setts i brukets utsläppsområde. Under-
sökningarna 2007 visade dock inga
skador som kunnat kopplas till främ-
mande ämnen i området. Även 2008
visar samma positiva resultat. Sam-
manfattningsvis säger konsulten Toxi-
con AB i sin årsrapport att tånglake som
fångats i brukets utsläppsområde var-
ken visar några tecken på negativa
hälsoeffekter, nedsatt kondition eller
störd fortplantning.
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FFAAKKTTAA Tånglake

Tånglaken är en relativt
stationär fisk i området
utanför Södra Cells
massafabrik. Tånglaken
har inre befruktning
och föder i december
till mars levande ungar.
Parningen sker under
högsommaren och
äggen kläcks under
sensommaren  varefter
ynglen befinner sig i en
yngelkammare till dess
att de frisläpps. På
sommaren lever tång-
laken på lite djupare
vatten men då tempe-
raturen sjunker på sen-
hösten kommer den
åter in på grundare
områden.

Inga störningar hos tånglaken
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Enligt miljöbalken ska företag och kommuner som släpper ut främmande ämnen i miljön
själva kontrollera effekterna av sina utsläpp. Länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen och
ska se till att kontrollerna görs.

I Kalmar län har kustkommunerna och större företag utmed kusten bildat en egen organisa-
tion, Kalmar läns kustvattenkommitté, för att samordna kontrollen och få en helhetsbild av
miljösituationen i kustvattnet. Sedan början av 1970-talet har regelbundna provtagningar
gjorts och från mitten av 1980-talet har kustvattenkommittén samordnat arbetet. Det innebär
b.a. att vart sjätte år upphandla entrepenör för provtagningar, analyser och redovisningar.
Högskolan i Kalmar anlitas som konsult och har i sin tur anlitat SMHI, Fiskeriverket och SGU
för att utföra en del av mätningarna.

Kustvattenkommittén har en egen hemsida där ytterligare information om organisation, un-
dersökningar m.m. kan hämtas: www.kalmarlanskustvatten.org

I kustvattenkommittén ingår följande medlemmar:

Kalmar läns kustvattenkommitté
samordnar miljökontrollerna

Kalmar Vatten AB
Kalmar Hamn AB
Borgholm Energi AB
Torsås kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Oskarshamns kommun
Västerviks kommun
OKG AB 

Södra Cell Mönsterås
Emåns vattenvårdsförbund
Oskarshamns hamn AB
Gunnebo Industri AB
ABB Figeholm
SAFT AB
Kommittén för Ljungbyåns vattenförbund
Alsteråns vattenvårdsförbund

Kustvattenkommitténs kansli finns hos Regionförbundet i Kalmar län,
Box 762, 391 27 Kalmar. Tel. 0480-44 83 30
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SGUs 
mätfartyg
Tidigare sedimentundersök-
ningar inom Kalmar läns
kustvattenkontroll har gjorts
med hjälp av olika inhyrda
fartyg. 2008 års undersök-
ningar kunde dock göras
med SGUs avancerade
undersökningsfartyg SS//VV
OOcceeaann  SSuurrvveeyyoorr. Provtag-
ningsstationernas läge kunde
2008 för första gången be-
stämmas med en meters nog-
grannhet och bottenfotogra-
feras med undervattens-
kamera. En sedimentkärna
från varje station kunde
också röntgas med en digital
sedimentskanner. Därmed

kunde bottnens lämplighet
som miljöövervakningssta-
tion bedömas bättre. Det re-
sulterade i att några stationer
2008 flyttades till närmaste
optimala plats, som mest ca

200 m. Kalmar läns kustvat-
tenkontroll har därför idag
ett stationsnät med hög pre-
cision för övervakning av
metaller och organiska miljö-
gifter i sediment.

SSGGUUss  uunnddeerrssöökknniinnggssffaarrttyygg  SS//VV  OOcceeaann  SSuurrvveeyyoorr  ffrraammfföörr  KKaallmmaarr  lläännss  mmuusseeuumm..  
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