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1 Sammanfattning  
Som en del av Öresunds Vattenvårdsförbunds övervakningsprogram i Öresund har 
undersökningar gällande växtplankton utförts av SMHI:s havsmiljöenhet i Göteborg. 
Undersökningarna har bl.a. syftet att observera status enligt kustvattendirektivet och 
att notera förändringar i biodiversitet, växtplanktonbiomassa och primärproduktion. 
Dessutom finns ett speciellt fokus på skadliga alger och introducerade arter. 

Under 2012 har vattenprover för analys av växtplankton, klorofyll a och primärpro-
duktion insamlats mellan januari och december på svenska sidan av Öresund. Stat-
ionerna som provtogs var Höganäs ÖVF 1:1, Lundåkra ÖVF 3:2, Lomma ÖVF 4:8 
och Höllviken ÖVF 5:2. Årets vårblomning observerades i början av mars vid station 
Höganäs ÖVF 1:1 och dominerades sedvanligt av kiselalger. Vid den andra provtag-
ningen, i mitten av mars, hade vårblomningen även startat vid stationerna Lundåkra 
ÖVF 3:2 och Lomma ÖVF 4:8. I år lyckades vi inte pricka in vårblomningen vid den 
sydliga stationen Höllviken ÖVF 5:2.  

Klorofyll a värdena i Höganäs ÖVF 1:1 stämde väl överens med det höga cellantalet 
som observerades i början av mars.  Vid de övriga stationerna korrelerade inte cell-
antalet och det uppmätta klorofyll a koncentrationerna lika väl under vårblomningen. 
De övriga stationerna representerades av låga klorofyll a koncentrationer, mycket 
låga för att vara en vårblomning. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti var 
klorofyll a koncentrationerna fortsatt låga och växtplanktonsamhället dominerades 
av ”alg-klassen Cryptophyceae”. 

Under 2012 har inga uppseendeväckande observationer av skadliga arter gjorts. Det 
enda skadliga gruppen som förekom i höga cellantal var arter inom släktet Chryso-
chromulina. För övrigt har skadliga släkten och arter förekommit i låga cellantal och 
aldrig överstigit de rekommenderade varningsgränserna.  

Medelvärdet för tillståndsbedömning enligt Vattendirektivet för klorofyll a var 2012 
högre jämfört 2011. Värdena låg inom området för hög eller god ekologisk status 
stationerna i Öresund. 

Den totala uppmätta primärproduktionen under 2012 var något lägre än under 2011. 
Den sydliga stationen Höllviken ÖVF 5:2 uppvisade den lägsta årsproduktionen, 
medan produktionen på stationerna Höganäs ÖVF 1:1 och Lundåkra ÖVF 3:2 var 
högst. Den årliga primärproduktionen för bedömda stationer beräknas till 15, 19, 28 
och 28 g kol m-2, från den sydligaste stationen till den nordligaste. Samtliga värden 
för 2012 ligger under långtidsmedelvärdet.  
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3 Inledning 

3.1 Växtplankton 

Växtplankton består av flera grupper fotosyntetiserande encelliga organismer med 
olika levnadsvillkor. De kan leva enskilt eller bilda långa kedjor eller kolonier. 
Mycket grovt kan de indelas i tre grupper; kiselalger (diatoméer), flagellater och cy-
anobakterier (tidigare benämnda blågröna alger). Skillnaderna mellan dessa grupper 
ligger inte enbart i uppbyggnaden, utan också i deras fysiologiska och ekologiska 
egenskaper. Gemensamt för alla växtplankton är att de är primärproducenter och 
därmed utgör basen i näringskedjan. 

Kiselalger är en enhetlig grupp med relativt orörliga organismer, som har en cellvägg 
av kisel. Flagellater är en praktisk benämning på ett stort antal alger från olika taxo-
nomiska grupper. Det gemensamma kännetecknet är att de har flageller, med vilka de 
kan röra sig och på så sätt förflytta sig i vattnet. Det förekommer både växtplankton 
och djurplankton bland gruppen flagellater. Den tredje stora gruppen, cyanobakterier, 
förekommer i våra havsområden framför allt i det utsötade Östersjövattnet. Flera av 
cyanobakterierna har förmågan att fixera kväve direkt ur luften och kan på så sätt 
konkurrera ut andra alger när det råder kvävebrist i vattnet.  

Växtplankton kan, när de finns i stora mängder, påverka ekosystemen negativt på 
olika sätt. Vissa planktonalger kan vara skadliga genom att de har förmågan att pro-
ducera gifter. Andra arter kan skada eller döda fisk genom att fastna i eller skada 
fiskarnas gälar. När växtplankton dör bryts de ned och sjunker mot botten och samti-
digt förbrukas syre i nedbrytningsprocessen. Vid stora mängder döda alger efter alg-
blomningar kan syreförbrukningen bli så stor att det uppstår syrebrist i bottenvattnet. 

Resultatet av 2012 års kvantitativa växtplanktonanalys rapporteras i bilaga 1. 

Under året registrerades totalt 130 arter eller identifieringsgrupper vid de fyra stat-
ionerna i Öresund (Tabell 1). Genom åren i Öresundområdet har kiselalgerna haft 
flest arter/identifieringsgrupper följt av ett lägre antal inom dinoflagellaterna, så var 
fallet även i år. Den totala artrikedomen var som sig bör större i det mer marina vatt-
net kring Höganäs ÖVF 1:1 än på Höllviken ÖVF 5:2 där havet är av brackvatten-
karaktär.   
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Tabell 1. Fördelning av arter/identifieringsgrupper i Öresund 2012. 

  

 

3.2 Provtagning och metodik 

Under 2012 har vattenprover för analys av växtplankton, klorofyll a och primärpro-
duktion insamlats mellan januari och december på svenska sidan av Öresund. Stat-
ionerna Höganäs ÖVF 1:1, Lundåkra ÖVF 3:2, Lomma ÖVF 4:8 och Höllviken ÖVF 
5:2 (Figur 1 och Tabell 2) provtogs sammanlagt 13 gånger. Klorofyll a har även 
mätts vid 13 tillfällen på station Lommabukten ÖVF 4:11 (Tabell 2). W Landskrona, 
som är en basstation i SMHI:s utsjöprogram, har använts som jämförande station vad 
det gäller klorofyll a och där har SMHI provtagit 11 gånger under 2012 (se Figur 1). 

Växtplankton, tillsammans med encelliga heterotrofa plankton, har insamlats vid 
ytan med vattenhämtare. Proverna konserverades med sur Lugols lösning. Den kvan-
titativa analysen av planktonproverna har utförts med Utermöhl-metoden enligt Ma-
nual For Marine Monitoring in the COMBINE PROGRAMME of HELCOM 
(www.helcom.fi). Metoder planktonanalyser är kvalitetssäkrade och ackrediterade av 
SWEDAC. 

Klorofyll a har bestämts på prover från ytan och 1 meter över botten, enligt SMHIs 
ackrediterade metodik som följer Manual For Marine Monitoring in the COMBINE 
PROGRAMME of HELCOM.  

Primärproduktion har bestämts på prover från ytan enligt metoden beskriven i Ma-
nual For Marine Monitoring in the COMBINE PROGRAMME of HELCOM (1999).   

  

Art/identifieringsgrupp Totalt Höganäs Lundåkra Lomma Hö llviken
1:1 3:2 4:8 5:2

Diatomophyceae 48 39 26 23 19

Dinophyceae 34 28 14 22 15

Chlorophyceae 4 2 3 4 4

Chrysophyceae 3 1 2 2 1
Cryptophyceae 4 2 4 4 3

Prasinophyceae 3 2 2 3 2

Ulvophyceae 1 1 1 1 1

Prymnesiophyceae 1 1 1

Raphidophyceae 2 2 1 1

Dictyochophyceae 5 3 4 4 2

Euglenophyceae 4 3 3 3 3

Cyanobakterier 6 6 6 6 5
Filamentösa cyanobakterier 4 3 3 4 4

Incertae Sedis Taxa 2 1 1 2 1

Ciliater 7 6 5 5 6
Craspedophyceae 2 2 1 2

Totalt 130 102 75 85 69
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Tabell 2. Stationsnamn, lägeskoordinater och vattendjup (m) på de fem stationer 
som ingår i Öresunds vattenvårdsprogram när det gäller växtplankton, klorofyll a 
och primärproduktion. 

Station Latitud N Longitud E Vattendjup ca, m 
Höganäs ÖVF 1:1 56°13.00' 12°31.00' 9 
Lundåkra ÖVF 3:2 55°47.10' 12°54.40' 8 
Lomma ÖVF 4:8 55°41.20' 13°02.20' 8 
Lommabukten ÖVF 4:11 55°39.05' 13°02.10' 3 
Höllviken ÖVF 5:2 55°30.80' 12°52.85' 6 

 
Figur 1. Öresund med provtagningsstationerna inom Öresunds kustkontrollprogram och 
station W Landskrona, som ingår i SMHI:s utsjöprogram. 
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4  Resultat och diskussion 

4.1 Några algtoxiner och deras producenter 

Vissa växtplanktonarter kan producera gifter som påverkar andra organismer på olika 
sätt. Här följer ett urval växtplankton som kan finnas i våra vatten och de gifter som 
de är kopplade till. 

Kiselalger inom släktet Pseudo-nitzschia kan producera domorinsyra som, när det är 
kopplat till konsumtion av musslor, kan orsaka ASP (Amnesic Shellfish Poisoning). 
Giftet brukar inte finnas i de kloner/varianter av arterna som uppträder i våra vatten, 
men i april 2005 varnades det om uppmätt ASP i den danska delen av Kattegatt. Där-
för är det viktigt att övervakning av släktet utförs även i Sverige. ASP kan leda till 
döden. 

PSP, Paralytic Shellfish Poison i samband med musselkonsumtion orsakas av Alex-
andrium-arter. Alexandrium spp. tillhör gruppen dinoflagellater och förekommer 
med ojämna mellanrum i svenska vatten. PSP kan leda till döden. 

Dinophysis-arter (dinoflagellater), kan orsaka DSP, Diarrhetic Shellfish Poison i 
samband med musselkonsumtion och leder som namnet DSP antyder till diarréer. 
Besvären brukar gå över efter ett fåtal dagar. Det varierar hur giftiga de olika arterna 
är, så det är olika riskgränser för respektive art. I små celltätheter av Dinophysis spp. 
kan de enskilda algcellerna vara mer giftiga jämfört med när de förekommer i stora 
celltätheter, vilket gör att gränser och varningar är komplicerade att fastställa. 

Yessotoxin är ett samlingsnamn för gifter i dinoflagellaterna Protoceratium reticu-
latum och Lingulodinium polyedrum (Figur 2). Yessotoxiner verkar inte vara så gif-
tiga för människor, men till dess att den eventuella påverkan är säkerställd så varnas 
allmänheten och musselodlare förbjuds att skörda när toxinvärdena i musslor övers-
tiger en viss nivå. 

 

 

Figur 2. Lingulodinium polyedrum, toxisk art som noterades vid ett tillfälle i låga cellantal i 
Öresund. a) Cellen har en“polyedrisk ” form. b)Här bildar cellen en temporär cysta, något 
som många mikroalger gör när omgivningen blir t.ex för varm, salt eller om det råder brist 
på närsalter. c) I ett fluorescensmikroskop fluorescerar klorofyllet rött, efter infärgning med 
calco-fluor fluorescerar”skalet” i ljusblått. Foto Malin Mohlin? 
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AZA, Azaspirazider, produceras av dinoflagellatsläktet Azadinium. AZA orsakar 
diarréer och kan ge varaktiga mèn genom att inre organ kan ta skada. 

Ichtyo-toxiner, eller fisk-toxiner, innefattar de gifter som är skadliga eller dödliga för 
fisk. Potentiella producenter är bland andra dinoflagellaten Karenia mikimotoi, 
prymnesiofyter inom ordningen Prymnesiales (f.d. Chrysochromulina spp.) och 
dictyochofytet inom släktet Pseudochattonella. Gifterna skadar oftast fiskens gälar så 
att den kvävs. En del arter, till exempel ett flertal ur kiselalgsläktet Chaetoceros, kan 
skada fiskars gälar mekaniskt. Just Chaetoceros-arter har kraftiga spröt (saeta) med 
hullingar som river upp eller fastnar i gälarna och orsakar blödningar. I våra vatten 
förekommer C. concavicornis och C. convolutus sällan, men en mycket lik art, som 
vi kallar Chaetoceros sp.x eftersom den verkar vara en ännu obeskriven art har fun-
nits här sen hösten 2007.  

 

4.2 Kort om trofigrad 

I texten omnämns tre olika trofigrader, autotrofa, mixotrofa och heterotrofa plankton. 
Strängt taget så kan bara autotrofa och mixotrofa plankton räknas till växtplankton 
eftersom endast dessa innehåller kloroplaster. Heterotrofa plankton innehåller inte 
kloroplaster och kan alltså inte använda solljus som energikälla. Skillnaden på auto-
trofa och mixotrofa plankton är att de senare både fungerar som växter och dessutom 
kan konsumera andra celler.  

Ett antal heterotrofa planktongrupper räknas ändå i de kvantitativa analyserna efter-
som de är viktiga för att belysa vilket skede planktonsamhället är i. Dessutom är det 
många så kallade heterotrofa arter som tas in i den mixotrofa gruppen efter hand som 
det upptäcks att de har denna dubbla förmåga av födostrategi. Den förmodat hetero-
trofa gruppen av plankton tas inte med i beräkningen av totalantal celler av växt-
plankton och biovolymer eller vid klassning enligt bedömningsgrunderna. 

 

4.3 Växtplanktonutvecklingen 2012 

Det totala cellantalet var lågt i alla stationer som provtogs i mitten av januari och i 
februari (Figur 3). I januari var cellantalet högre i Lundåkra ÖVF 3:2 och Lomma 
ÖVF 4:8 än i de andra provtagningsstationerna. Cryptomonader dominerade växt-
planktonsamhället i samtliga stationer under dessa månader (Figur 4).  

Årets vårblomning observerades i början av mars vid Höganäs ÖVF 1:1, men den 
hade ännu inte kommit igång i de övriga stationerna. Kiselalgerna dominerade vår-
blomningen (Figur 4), och de mest vanliga kiselalgerna bland de 13 identifierings-
grupperna var Skeletonema marinoi och arter från släktet Thalassiosira (Figur 5). 
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Figur 3. Totala antalet växtplankton (autotrofa och mixotrofa) per station och provtagningstillfälle i ytvattnet 
under 2012.  

 

Vid det andra provtagningstillfället i mars hade vårblomningen även startat i station-
erna Lundåkra ÖVF 3:2 och Lomma ÖVF 4:8. Förutom den tydliga dominansen av 
Skeletonema marinoi var det även höga cellantal av Detonula confervaceae samt 
släktet Chaetoceros. Vårblomningen i den sydliga stationen Höllviken ÖVF 5:2 ob-
serverades inte i år.  

I april och maj var vårblomningen över och cellantalen var återigen låga. Det fanns 
ingen tydlig dominans av någon specifik identifieringsgrupp i Öresundsstationerna.  

I juni observerades en ökning av cellantalet framförallt vid Lomma ÖVF 4:8. Vid 
detta provtagningstillfälle, samt under sommarmånaderna juli och augusti dominera-
des proverna av cryptomonader i samtliga provtagningsstationer (Figur 4). Cyano-
bakterierna var underrepresenterade denna sommar jämfört med tidigare år- Endast 
ett fåtal filamentösa och kolonibildande arter noterades (Figur 6 och 7).  

Höstproverna präglades generellt av låga cellantal men med en toppnotering i sep-
tember vid Höllviken ÖVF 5:2.  Växtplanktonsamhället var, för denna station osed-
vanligt diverst och det var ingen dominans av någon specifik identifieringsgrupp. I 
de övriga stationerna dominerade cryptomonader under hela hösten och de behöll sin 
dominans även under november och december i samtliga stationer (Figur 4). 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

j f m a m j j a s o n d

ce
lle

r/
l

månad

Totala antalet växtplankton

Höganäs Övf 1:1

Lundåkra Övf 3:2

Lomma Övf 4:8

Höllviken Övf 5:2



 

SMHI 2013-11 Undersökningar i Öresund 2012, växtplankton, klorofyll och primärprodukt-
ion 

11

 
 

Figur 4. Fördelningen av respektive klass varje månad från Öresunds provtagningsstationer 
2012.  
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Figur 5. Nu blommar det! Den talrikaste arten på denna bild är kiselalgen Skeletonema 
marinoi, den bildar långa kedjor av celler och är vanligt förekommande under vårblom-
ningar. Kedjan som består av tre celler längst ned till höger är en art från kiselalgssläktet 
Thalassiosira. 

 

 

Figur 6. Kolonibildande cyanobakterier som följer med ytvatten-strömmen från Östersjön   
a) Woronichinia spp. b) Aphanothece spp. c) Cyanodictyon spp.  
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4.4 Toxiska eller på annat sätt skadliga växtplankt on 2012 

Under 2012 har inga uppseendeväckande observationer av skadliga arter noterats 
(Tabell 3 och 4). Det enda skadliga släktet som förekommit i höga cell- koncentrat-
ioner, var arter från det för fisk potentiellt skadliga släktet Chrysochromulina (nu-
mera används beteckningen Prymnesiales för denna grupp). För övrigt har skadliga 
släkten och arter förekommit i mycket låga koncentrationer och aldrig överstigit re-
kommenderade varningsgränser. 

 Vid station Höganäs ÖVF 1:1 förekom släktet Dinophysis vid tre olika tillfällen och 
Alexandrium representerades endast av arten A. pseudogonyaulax vars toxicitet ännu 
inte är fastställd. Dinophysis acuta fanns i proverna från Lundåkra ÖVF 3:2 och från 
Lomma ÖVF 4:8.  Prorocentrum minimum förekom i låga cellantal under sommar-
månaderna i samtliga stationer, även den filamentösa cyanobakterien Nodularia 
spumigena (Figur 7) förekom i små mängder vid samtliga stationer. 

 

Tabell 3.  Potentiellt toxiska eller på andra sätt skadliga arter observerade 2012 i Höganäs 
ÖVF 1 och Lundåkra ÖVF 3:2. Varningsgränser för respektive potentiellt toxiska art kom-
mer från norska undersökningar, och används bland annat vid analyser runt musselodlingar 
vid Bohuskusten.  

 

  

mycket under varningsgräns låg celltäthet
under varningsgräns hög celltäthet
över varningsgräns mycket hög celltäthet
mycket över varningsgräns

Övf 1:1 Klass Gränsvärde J F M A M J J A S O N D

Alexandrium pseudogonyaulax Dinophyceae ej klarlagt

Dinophysis acuminata Dinophyceae 1500 celler/l

Dinophysis norvegica Dinophyceae 200 celler/l

Dinophysis rotundata Dinophyceae 4000 celler/l

Karenia mikimotoi Dinophyceae

Karlodinium veneficum Dinophyceae

Lingulodinium polyedrum Dinophyceae

Protoceratium reticulatum Dinophyceae

Prorocentrum minimum Dinophyceae

Pseudo-nitzschia spp Diatomophyceae 1 milj. celler/l

Dictyocha speculum Dictyochophyceae 1 milj. celler/l

Chrysochromulina spp Prymnesiophyceae

Heterosigma akashiwo Raphidophyceae

Nodularia spumigena Nostocophyceae

Övf 3:2 Klass Gränsvärde

Alexandrium pseudogonyaulax Dinophyceae ej klarlagt

Dinophysis acuta Dinophyceae 200 celler/l

Karenia mikimotoi Dinophyceae

Prorocentrum minimum Dinophyceae

Dictyocha speculum Dictyochophyceae 1 milj. celler/l

Nodularia spumigena Nostocophyceae
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Tabell 4.  Potentiellt toxiska eller på andra sätt skadliga arter observerade 2012 i Lomma 
ÖVF 4:8 och Höllviken ÖVF 5:2. Varningsgränser för respektive potentiellt toxiska art 
kommer från norska undersökningar, och används bland annat vid analyser runt mus-
selodlingar vid Bohuskusten.  

 

 

 

 

 

Figur 7. Filamentösa cyanobakterier vanligt förekommande i Östersjön, transporteras till 
Öresund med ytvattenströmmen från Östersjön. I år var arterna Aphanizomenon flos-aquae 
och Nodularia spumigena (det tjockare filamentet) en ovanlig syn i proverna från Öresund 
under 2012. 

mycket under varningsgräns låg celltäthet
under varningsgräns hög celltäthet
över varningsgräns mycket hög celltäthet
mycket över varningsgräns

Övf 4:8 Klass Gränsvärde J F M A M J J A S O N D

Alexandrium pseudogonyaulax Dinophyceae ej klarlagt

Dinophysis acuminata Dinophyceae 1500 celler/l

Dinophysis acuta Dinophyceae 200 celler/l

Karenia mikimotoi Dinophyceae

Karlodinium veneficum Dinophyceae

Prorocentrum minimum Dinophyceae

Dictyocha speculum Dictyochophyceae 1 milj. celler/l

Chrysochromulina spp Prymnesiophyceae

Heterosigma akashiwo Raphidophyceae

Nodularia spumigena Nostocophyceae

Övf 5:2 Klass Gränsvärde

Alexandrium pseudogonyaulax Dinophyceae ej klarlagt

Karlodinium veneficum Dinophyceae

Prorocentrum minimum Dinophyceae

Dictyocha speculum Dictyochophyceae 1 milj. celler/l

Heterosigma spp Raphidophyceae

Nodularia spumigena Nostocophyceae
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4.5 Klorofyll a 

Koncentrationen av klorofyll a är ett grovt mått på mängden växtplankton i vattnet. 
Uppmätta koncentrationer under 2012 framgår av Tabell 7. Då djupet på alla fem 
stationerna är litet, 5-10 meter, kan man inte förvänta sig alltför stora skillnader i 
klorofyll a-koncentrationerna i vattenpelaren på grund av omblandning från vågor 
m.m.. Vid vissa tillfällen kan högre värden förekomma i vattnet nära botten jämfört 
med värden vid ytan, antingen beroende på att klorofyllhaltigt sediment rörts upp i 
vattnet, eller att planktonrikt vatten finns nära botten. Det senare kan ske efter vår-
blomningen då plankton sjunker mot botten, eller om planktonrikt vatten med högre 
densitet förts in från Kattegatt.  

 

Tabell 7. Klorofyll a koncentrationen (µg/l) vid ytan och botten 2012.  

 

 

Årsvariationen i Öresund följer vanligtvis ett mönster med låga halter under vintern 
och därefter en kort period med högre halter i samband med vårblomningen. Under 
sommaren kan halterna tillfälligt öka, men är för det mesta låga. Under sensomma-
ren-hösten ökar vanligen klorofyllhalterna igen och kan vissa år nå upp till mycket 
höga värden. 

I Figur 8 visas koncentrationen av klorofyll a vid ytan under året. Som jämförelse har 
också värden från utsjöstationen W Landskrona, som ligger centralt i Öresund, tagits 
med.  

Vid Höganäs 1:1 uppmättes maxvärdet av klorofyll a i början av mars. Under resten 
av året var klorofyll a halterna förhållandevis låga vid alla stationer trots att cellan-
talet var högt vid en del tillfällen. Klorofyll a värdena vid Höganäs ÖVF 1:1 i början 
av mars stämde väl överense med det höga cellantalet som observerades.  I de övriga 
stationerna korrelerade inte cellantalet och uppmätta klorofyll a-koncentrationer lika 
väl under vårblomningen. De övriga stationerna representerades av låga klorofyll a 
koncentrationer, mycket låga för att vara en vårblomning. Under sommarmånaderna 
juni, juli och augusti var klorofyll a koncentrationerna fortsatt låga och växtplank-
tonsamhället dominerades av cryptomonader. På hösten, närmare bestämt i mitten av 
oktober, korrelerade det uppmätta klorofyll a värdet väl med det förhöjda cellantalet 

Datum Ytan Botten Ytan Botten Ytan Botten Ytan Botten Ytan Bo tten

2012-01-17 0,90 0,40 0,40 0,3 1,4 0,3 1,2 0,5 0,5 0,6
2012-02-01 0,40 0,30 0,20 0,2 0,6 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4
2012-03-01 11,80 13,60 0,40 0,40 0,7 0,3 1,3 1,3 0,3 0,5
2012-03-14 1,60 1,20 1,5 2,4 1,8 3,2 1,4 2,7 0,6 0,6
2012-04-11 0,20 0,40 0,30 0,1 0,2 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1
2012-05-15 0,50 0,60 0,40 1 0,4 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3
2012-06-13 0,40 0,50 0,30 0,3 0,5 0,4 0,3 0,6 0,2 0,1
2012-07-11 1,40 0,70 1,40 1,4 0,4 1,5 1,1 0,9 0,3 1,1
2012-08-14 1,00 1,10 1,60 1,3 0,9 1,2 0,9 1,1 0,8 0,5
2012-09-11 0,90 0,70 2,20 0,5 1,6 1,2 1,6 1,6 1,3 0,5
2012-10-17 2,60 1,50 1,00 1,2 0,8 1,1 0,7 0,8 1,1 1,3
2012-11-14 1,90 1,90 2,40 0,9 2,1 1,6 1,8 1,5 1,8 1,5
2012-12-13 0,50 0,70 1,00 1,1 1,3 1 1,3 1,3 0,5 0,9

Höganäs 1:1 Lundåkra 3:2 Lomma 4:8 Höllviken 5:2 Lomma 4:11
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vid stationHöganäs ÖVF 1:1. Vid Lundåkra ÖVF 3:2 var cellantalet lika högt men 
klorofyll a koncentrationen var ungefär hälften så hög jämfört med Höganäs. Detta 
kan förklaras av den rådande artsammansättningen i respektive station. Vid station 
Höganäs var det en lägre andel små cryptomonader medan dessa dominerade i provet 
från Lundåkra.   

 
Figur 8 Klorofyll a-koncentrationen (µg/l) vid ytan 2012.  

 

5 Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 

Liksom för fysikaliska och kemiska parametrar, har Naturvårdsverket tagit fram be-
dömningsgrunder för växtplankton (Naturvårdsverket: handbok 2007:4, 12/2007). 
Status klassificeras utifrån biomassan av autotrofa och mixotrofa växtplankton ut-
tryckt som biovolym (mm3/l) och klorofyll a (µg/l). Bedömningsgrunden gäller för 
perioden juni-augusti och prov skall tas minst tre, men helst fem, gånger per år jämnt 
fördelat över denna period. 

Bedömningsgrunden för växtplanktons biovolym är baserad på kvantifiering och 
artbestämning av växtplankton i Lugol-konserverade prover. I de program där ana-
lyser av biovolymer utförs görs analysen med inverterat ljusmikroskop enligt Uter-
möhlmetoden. 

Klorofyll a analyseras enligt standardmetoder, med etanol som extraktionsmedel. 

Beräkning av statusklass för klorofyll a görs enligt följande: 

1) Den ekologiska kvalitetskvoten (EK) beräknas per prov utifrån framtagna refe-
rensvärden, enligt EK=(Referensvärde)/(Observerat värde). EK visar avvikelsen från 
ett referensvärde. Statusklasserna benämns hög (H), god (G), måttlig (M) otillfreds-
ställande (O) och dålig (D). 

2) Medelvärdet av EK beräknas för varje år och provtagningsstation.  
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3) Medelvärdet av EK beräknas för varje år och vattenförekomst utifrån representa-
tiva stationer. 

4) Medelvärdet av EK beräknas på data från minst tre år från den senaste sexårspe-
rioden. 

5) Statusklassificering görs genom att flerårsmedelvärdet av EK jämförs med de an-
givna EK-klassgränserna.  

6) Om EK beräknats för både biovolym och klorofyll vägs EK samman för slutlig 
statusklassificering. 

Sveriges kustområden är indelade i 25 typområden. Större delen av Öresund utgör 
typområde 6, medan området norr om Helsingborg tillhör typområde 5 och området 
söder om Öresundsbron typområde 7. Stationsmässigt innebär detta att Höganäs 
ÖVF 1:1 tillhör typområde 5; Lundåkra ÖVF 3:2, Lomma ÖVF 4:8 och ÖVF 4:11 
tillhör typområde 6 och Höllviken ÖVF 5:2 tillhör typområde 7. W Landskrona till-
hör typområde 6. 

Gränserna mellan klasserna för typområdena 5, 6 och 7 framgår av Tabell 8. I figur 
9, 10 och 11 redovisas en bedömning med rullande medelvärden över treårsperioder, 
så som det är rekommenderat enligt bedömningsgrunderna och beskrivet under punk-
terna 1) till 5) ovan. Statusklassningen baseras på ett medelvärde av de senaste tre 
årens mätningar för att inte ett enskilt extremt år skall få för stort genomslag. Det 
värde som anges för 2012 avser alltså data från 2010-2012.  

Medelvärdet var 2012 högre jämfört med 2011 och värdena låg inom området för 
hög ekologisk status för samtliga stationer utom i Lundåkra ÖVF 3:2 där statusen var 
god (Figur 9, 10 och 11).  

 

Tabell 8. Gränsvärden för tillståndsbedömning enligt Vattendirektivet för klorofyll a 
(EK=referensvärde/observerat värde) i typområdena 5, 6 och 7. 

 

 

KLASSNING (EK) Typomr. 5 Typomr. 6 Typomr. 7
Referensvärde 1.0 0.9 1.2
Hög/God 0.8 0.8 0.8
God/Måttlig 0.7 0.6 0.7
Måttlig/Otillfredsställande 0.3 0.4 0.4
Otillfredsställande/Dålig 0.2 0.2 0.2
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Figur 9. Bedömning av klorofyll a (EK = referensvärdet/observerat värde) vid Höganäs 
ÖVF 1:1 och Lundåkra ÖVF 3:2. Statusklassningen baseras på ett medelvärde av de senaste 
tre årens mätningar för att inte ett enskilt extremt år skall få för stort genomslag. Det värde 
som anges för 2012 avser alltså data från 2010-2012.  
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 Figur 10. Bedömning av klorofyll a (EK = referensvärdet/observerat värde) vid Lomma 
ÖVF 4:8 och ÖVF 4:11. Statusklassningen baseras på ett medelvärde av de senaste tre årens 
mätningar för att inte ett enskilt extremt år skall få för stort genomslag. Det värde som anges 
för 2012 avser alltså data från 2010-2012.  
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 Figur 11. Bedömning av klorofyll a (EK = referensvärdet/observerat värde) vid Höllviken 
ÖVF 5:2 och W Landskrona. Statusklassningen baseras på ett medelvärde av de senaste tre 
årens mätningar för att inte ett enskilt extremt år skall få för stort genomslag. Det värde som 
anges för 2012 avser alltså data från 2010-2012 
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6 Primärproduktion 

Den uppmätta dagliga primärproduktionen framgår av tabell 9 och figur 12. 

Under 2012 uppmättes tydlig vårblomning i mars för Höganäs ÖVF 1:1 med 352 mg 
kol m-2dag-1 och 14 dagar senare för Lundåkra 3:2 med 294 mg kol m-2dag-1. En nå-
got svagare blomning uppmättes vid Lomma 4:8 med 155 mg kol m-2dag-1 för Höll-
viken ÖVF 5:2 däremot uppmättes ingen tydlig vårblomning. 

Under sommaren var produktionen måttlig på samtliga stationer. Under hösten, sep-
tember och oktober, syntes en stabil produktion vid Lundåkra 3:2 med värden på 139 
och 133 mg kol m-2dag-1.  

Under vintern är värdena förväntat låga då det är för lite ljus i vattenpelaren för att ge 
någon hög produktion. Årets högsta värde uppmättes vid Höganäs ÖVF 1:1 med 352 
mg kol m-2dag-1, det är ett måttligt högt värde om man jämför med Lundåkra ÖVF 
3:2 från 2010 med 589 mg kol m-2dag-1. 

 

 Figur 12. Den dagliga primärproduktionen under 2012. 

Den årliga primärproduktionen beräknas till 15, 19, 28, 28 g kol m-2, från den sydlig-
aste stationen till den nordligaste. Värdena för 2012 ligger liksom föregående år klart 
under medelvärdet för hela undersökningsperioden (Tabell 10). Den sydligaste stat-
ionen, Höllviken ÖVF 5:2, uppvisade den lägsta årsproduktionen, medan produkt-
ionen på Höganäs ÖVF 1:1 och Lundåkra 3:2 var högst. Den totala årliga primärpro-
duktionen under 2012 ligger något lite lägre än under 2011.  
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De 13 mätningarna som genomförts under 2012 ger möjlighet att grovt uppskatta den 
årliga primärproduktionen. Det skall dock understrykas att säkra årsproduktionsvär-
den kräver 20-25 mätningar, då växtplanktons generationstid är mycket kort, vanli-
gen 1-5 dagar. Öresund är dessutom ett mycket dynamiskt område, som kräver ytter-
ligare provtagningsfrekvens, eftersom vattnet rör sig snabbt i sundet. Ytterligare en 
osäkerhetsfaktor är att mätningen sker endast med ett prov från ytan. Detta värde i 
kombination med ljusförhållandet i vattnet används för att beräkna vattenpelarens 
produktion. 

 

Tabell 9. Daglig primärproduktion 2012 (mg kol m-2dag-1) 

DATUM 

HÖGANÄS LUNDÅKRA LOMMA HÖLLVIKEN 

ÖVF 1:1 ÖVF 3:2 ÖVF 4:8 ÖVF 5:2 

17-jan 5 4 3 4 

01-feb 14 7 5 7 

01-mar 352 39 26 11 

14-mar 65 294 155 46 

11-apr 41 22 16 20 

15-maj 115 102 76 53 

13-jun 130 70 165 81 

11-jul 77 85 65 132 

14-aug 65 83 29 28 

11-sep 49 139 81 54 

17-okt 79 133 47 41 

14-nov 32 25 22 14 

13-dec 12 19 8 10 
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Tabell 10. Beräknad årlig primärproduktion i Öresund (g kol m-2) 

År NORRA CENTRALA  SÖDRA 
1972 77 70 75 
1973 183 148 73 
1974 97 79 63 
1975 123 152 96 
1976 79 60 54 
1977 114 76 27 
1978 103 136   
~~  ~~ ~~ ~~ 
1985 113 51 
1986 140 94 
1987 118 79 
1988 117 89 
1989 180   
1990 136   

1991 130   
1992 120   
1993 170   
1994 150   
1995 135   
1996 140   
1997 79 57 46 
1998 122 100 67 
1999 120 118 71 
2000 150 132 83 
2001 130 148 104 
2002 110 94 63 
2003 120 97 64 
2004 128 99 67 
2005 93 84 49 
2006 53 39 33 
2007 67 41 30 
2008 40 37 30 
2009 33 41 21 
2010 38 44 38 
2011 - 32 29 
2012 28 28 17 
MEDEL 95 102 58 

*Värden för södra Öresund från och med 1997 är medeltal för stationerna Höllviken och 
Lomma. (Data från Edler 1977, Edler 1980, ÖVF 1986-2012). 
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