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FÖRORD

Sedan 1970talet har oron över en försämrad vattenkvalitet  i sjöar och hav
lett  till att man runt om i världen skapat övervakningsprogram för att  följa
med  hur  miljöns  tillstånd  utvecklats.  En  av  de  instanser  som  i  Finland
upprätthåller  övervakningsprogram  är  de  regionala  miljöcentralerna.
Nylands  miljöcentral  är  en  av  13  regionala  miljöcentraler  och  en  av  dess
uppgifter  är  att  upprätthålla  och  genomföra  övervakningsprogram  i  de
nyländska sjöarna samt i Finska vikens kustvatten.

Denna  rapport  bygger  på  en  pro  gradu  avhandling,  skriven  vid  Åbo
Akademi, med målsättningen att undersöka dels hur eutrofieringssituationen
utvecklats  i  Finska  vikens  kustvatten  under  den  tid  det  finns  tillgängligt
material  från  övervakningsprogram  att  tillgå,  dels  huruvida  det  finns
skillnader i eutrofieringsgrad längs med vår kust, och vad detta kan bero på.
En  sekundär  målsättning  med  pro  gradu  arbetet  var  att  undersöka  hur
användbart miljömyndigheternas  insamlade material är  för  frågeställningar
av  biologisk  natur  och  vilka  statistiska  metoder  som  är  användbara  vid
analys av miljömaterial.

En  stor  del  av  resultaten  som  presenteras  i  denna  rapport  återfinns
grundligare förklarat i pro gradun, beskrivningarna över använd statistik har
lämnats  bort  för  att  göra  texten  mer  flytande  och  lättförstådd.  Den
intresserade hänvisas till pro gradu avhandlingen. För att ge en samhällelig
aspekt  har  rapporten  tillförts  en  diskussion  kring  en  del  lagar  och
förordningar  som  gäller privatpersoner  som  bor  längs  kusten.  Dessa  lagar
och förordningar kan ses som en följd av den ökande oron över tillståndet i
våra kustvatten.
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1 INLEDNING

Östersjön är  ett  av de  mest undersökta  och  av människan  mest påverkade
hav  i  världen.  Medvetandet  om  farorna  med  förorening  och  övergödning
väcktes  under  1960  och  1970talen  och  idag  är  Östersjöns  tillstånd
välundersökt.  (Bonsdorff et  al.  1997,  Rönnberg  2001).  Övergödningen
räknas  som  ett  av  de  största  hoten  mot  kustvattnens  ekosystem  runtom  i
världen (Nixon 1995).

Övergödning,  även  känd  under  benämningen  eutrofiering,  kan  definieras
som en förhöjd tillförsel av närsalterna fosfor och kväve till ett system. Den
förhöjda  närsaltshalten  i  vattnet  förorsakar  en  ökad  tillväxt  av  alger  och
högre  växter.  En  mängd sekundära  effekter  följer  en höjd  näringstillförsel
med  försvinnande  blåstångsbälten,  drivande  algmattor  och  kraftiga
blomningar av blågröna alger som välkända exempel. (Larsson et al. 1985).
Höga  närsaltshalter  i  vattnet  leder  alltså  till  en  högre  halt  av  organiskt
material  i  ekosystemet,  vilket  ökar  sedimentationsgraden.  En  ökad
sedimentation  leder  inledningsvis  till  att  de  bottenlevande  organismernas
biomassa ökar. Då allt det organiska materialet slutligen skall nedbrytas vid
bottnen  kan  det  hända  att  syret  inte  räcker  till  och  det  uppstår  syrebrist,
ibland till och med permanent syrefria bottnar (Larsson et al. 1985).

Östersjön kan uppfattas som ett enhetligt system, men man har också insett
vikten  av  att  behandla  Östersjöns  bassänger  som  olika  delsystem  som
reagerar  olika  på  trycket  människorna  utsätter  vattenmiljön  för  (Rönnberg
2001). Finska viken är en direkt fortsättning på egentliga Östersjön eftersom
det  inte  finns en  tröskel vid mynningen  till viken. Detta  leder till att viken
hydrografiskt  direkt  påverkas  av  saltvattensinflödena  från
Kattegatt/Skagerrak. Den stora tillrinningen av sötvatten från älvarna i östra
delen av Finska viken skapar även gradienter i området. (HELCOM 1996).
Finska  viken  har  ansetts  vara  ett  av  de  mest  förorenade  områdena  i
Östersjön (HELCOM 1990). Den största belastningen av näringsämnen och
organiskt  material  kommer  i  kustvattnen  från  lokala  källor  såsom
pappersfabriker, jordbruk, fiskodlingar och samhällen. Belastningen från St.
Petersburg  och  floden  Neva  är  betydande  men  förhöjda  värden  av
näringsämnen  utanför  Lovisa  och  Helsingfors  kan  relateras  till  Kymmene
älv och Vanda å. (HELCOM 1996).

Samhällets visioner för kusten är stora. Skärgården exploateras numera i allt
högre grad året om, både i form av turism och året runt bosättning. Därmed
har även kravet på utbyggnad ökat. Visionerna ställs  i kontrast  till skärpta
miljökrav, varav somliga berör privatpersoner. Stranddetaljplanen begränsar
byggandet  direkt  vid  strandlinjen  och  fr.o.m.  1.1.2005  är det  förbjudet  att
tömma båtens  septiktank  i  vattnet  enligt  förordningen om  förhindrande  av
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vattnens förorening, förorsakad av fartyg (435/2000). Kraven baserar sig på
att kustvattnens  tillstånd  inte  får  försämras  för då kan  inte de samhälleliga
förväntningarna uppfyllas.  Kustvattnens  tillstånd har  inte  heller  förbättrats
trots  en  kraftig  reduktion  av  punktutsläpp  fr.o.m.  1970talet  fram  till
införandet  av  kväverening  i  en del  avloppsvattenreningsverk  för  ett  par  år
sedan.

Rapporten kommer att koncentreras kring  frågor om förändringar i  tid och
rumsliga  skillnader  i  de  vattenparametrar  som  allmänt  används  för  att
beskriva vattenmiljöns  tillstånd. Rapporten omfattar Finlands sydkust,  från
Kotka  i  öst  till  Hitis  skärgård  i  väst.  Syftet  är  att  utreda  hur  de  olika
parametrarna har förändrats över tid och hur närsaltshalterna samt områdets
morfologi  påverkar  primärproduktionen,  siktdjupet  och  syreförhållandena
vid bottnen. Trots att den yttre belastningen till Finska viken har minskat är
eutrofieringen ett betydande problem som möjligtvis håller på att förvärras
(Enckell et al. 2002). Ett tecken på detta är de syrefattiga bottnar man funnit
på  allt  grundare  vatten  under  de  senaste  somrarna  (Ahlman  2004).  Enligt
Pitkänen et  al.  (2001  b)  har  fosforvärdena  i  Finska  viken  fortsatt  att  öka
trots  att  belastningen  från  land  har  minskat.  Detta  anses bero  på den  inre
belastningen av näringsämnen som har utlösts av dåliga syrekoncentrationer
i gränsytan mellan sediment och vatten.

Skärgårdszonen, som rapporten omfattar, är speciellt känslig för eutrofiering
som  en  följd  av  naturliga  miljöfaktorer.  Hela  området  är  grunt  och
mosaikartat  p.g.a.  öar  och  holmar,  vilket  leder  till  att  största  delen  av
vattenvolymen  utgörs  av  ett  produktivt  skikt  (Mattila  2000).  Kustvattnen
fungerar även som ett filter för närsalter som härstammar både från land och
från  det  öppna  havet  (Mattila  2000).  Det  kan  i  detta  skede  vara  värt  att
framhäva  att  man bör  särskilja på  skärgårdszonen och det öppna havet då
man  behandlar  eutrofieringsproblemet.  Cederwall  och  Elmgren  (1990)
påpekar att de eutrofieringseffekter som ses i skärgården ofta är beroende av
lokala  källor,  medan  de  effekter  man  ser  i  det  öppna  havet  beror  på
storskaligare fenomen. Trycket på skärgårdsvattnen är stort p.g.a. att en stor
del  av  Finlands  befolkning  bor  längs  med  kusten  och  p.g.a.  att  områdets
betydelse för rekreation är stort. Uppskattningar av närsaltstrender är enormt
viktiga  både  för  vetenskapliga  syften  och  förvaltningssyften  (Sandén  och
Rahm 1993).

1.1  Eutrofiering

Trots  mycket  tal  om  eutrofiering,  dess  orsaker  och  konsekvenser,  är
begreppet  fortfarande  aningen  oklart  och  i  litteraturen  stöter  man  på  flera
definitioner.  Nixon  (1995)  föreslår  följande  förklaring;  eutrofiering  –  en
ökning i tillföringshastigheten av organiskt material till ett ekosystem. Olika
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faktorer kan öka tillförseln av organiskt material till ett kustekosystem, men
den allmännaste faktorn är en ökning av näringsämnen. Vanligtvis beskrivs
eutrofiering  mer  kortfattat  som  enbart  en  ökad  tillförsel  av  näringsämnen.
(Larsson et  al.  1985,  Ærtebjerg et  al.  2003).  Larsson et  al.  (1985)  listar
följdeffekter av en ökad näringstillförsel, som exempel kan nämnas en ökad
algproduktion, vilken ger en ökad sedimentation av organiskt material med
följden att syret konsumeras slut vid bottnen.

De ekologiska effekterna som förorsakas av eutrofieringen summeras i Skei
et  al.  (2000)  som:  förändringar  i  näringskedjornas  struktur,  förändringar  i
populationsstrukturer,  minskad  artrikedom,  samt  syrebrist  som  vidare  kan
påverka bottenekosystemens artsammansättning och funktion.

Ingen  nekar  eutrofieringsproblemets  existens,  men  många  frågor  kring
problemet är fortfarande obesvarade. Det tvistas fortfarande om var gränsen
för  övergödning  går,  vilka  negativa  effekter  en  ökad  näringstillförsel  ger,
samt hur länge det  tar för ett ekosystem att återhämta sig efter att åtgärder
tilltagits för att minska på t.ex. näringstillförseln. (Rabalais 2002).

1.2  Finska viken

Finska  viken  är  en  delbassäng  till  Östersjön  och  ligger  mellan  59 11 N,
22 50 E och 60 46 N, 30 20 E.  I kartan över Östersjön  i  figur 1 är Finska
viken markerad med en stjärna.

Finska  viken  har  ingen  tröskel  till  egentliga  Östersjön  och  särskiljer  sig
därvid från Östersjöns övriga delbassänger (Alenius et al. 1998). Avsaknad
av en tröskel leder till att den 30 000 km2 stora viken hydrografiskt direkt
påverkas  av  saltvattensinflödena  från  Kattegatt/Skagerrak.  Finska  vikens
hydrografi  påverkas  även  av  tillrinningen  av  näringsrikt  sötvatten  från
vattendragen i öst. (Gran och Pitkänen 1999, HELCOM 1996).

Linjen  mellan  Hangö  udds  sydspets  (Uddskatan)  och  ön  Odinsholm
(Osmussaar)  på  den  estniska  sidan  anses  ofta  markera  avgränsningen  av
Finska viken  i  väst  (Luther 1981, Alenius et  al.  1998).  Man brukar  likaså
särskilja på västra och östra Finska viken. Gränser av dessa slag är ofta av
mer  praktisk  än  biologisk  natur.  Det  öppna  havsområdet  i  västra  Finska
viken är dock mer marint till sin karaktär än det i östra Finska viken, som är
både  grundare och  starkare påverkat  av  sötvattensinflöden  (Pitkänen et  al.
2003). Grundläggande uppgifter om Finska viken presenteras i tabell 1.
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Figur 1. Östersjön med omgivande länder. Finska viken är vattenområdet markerat
med en stjärna.

Tabell 1. Grundläggande uppgifter om Finska viken (modifierat från Alenius et al.
1998)

Längd 400 km

Bredd 48135 km

Medeldjup 37 m

Maximalt djup 123 m

Yta 29 571 km2

Volym 1 103 km3

Tillrinningsområde 420 990 km2

Ytvattnets salinitet 0 ‰  –7 ‰  (från öst till väst)

Istäckets varaktighet 40  130 dygn (från väst till öst)

Den storskaliga vattencirkulationen i Finska viken är moturs p.g.a. jordens
rotation,  vilket  betyder  att  vattnet  på  den  estniska  sidan  strömmar  österut
och  längs  den  finländska  kusten  västerut.  Lokalt  är  dock  strömmarna
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beroende  av  kustmorfologin,  rådande  vindar,  fluktuationer  i  vattenståndet
och  inflödet av sötvatten  i öst och saltvatten  i väst.  (Kauppila et al. 2001,
Alenius et  al.  1997).  Förutom  omblandning  i  horisontell  riktning  sker  det
även en vertikal omblandning av vattenmassorna under hösten och våren. I
kustvattnen  beror  denna  omblandning  på  att  den  temperaturskiktning  som
byggts  upp  i  vattenmassan  under  sommaren  och  vintern  bryts  då
temperaturen  i  vattenpelaren  blir  uniform.  Då  ingen  skiktning  längre
förekommer kan vinden blanda om vattenmassorna från botten upp till ytan.
Under vissa år sker dock inte denna helomblandning av vattenmassan, t.ex.
p.g.a.  en  tidig  isvinter.  Detta  medför  bland  annat  att  inget  nytt  syrerikt
vatten  tillförs  bottenvattnen.  I  områden  som  redan  från  tidigare  lider  av
dåliga syreförhållanden förstärks således syrebristen ytterligare.

Processer  som  omblandar  vattenmassor  är  även  av  stor  betydelse  i
omfördelningen av näringsutsläpp. Naturliga processer kan effektivt  sprida
och  späda ut utsläpp,  men det  finns även processer  som  gör  det  motsatta,
d.v.s. koncentrerar föroreningar. Det finns bl.a. fronter där vatten från kust
och  hav  möts;  detta  hjälper  till  att  transportera  en  del  av  de  landbaserade
utsläppen  från  kustvattnen ut  till  havs.  Uppvällning är  ett  viktigt  fenomen
som  leder  till  att  näringsämnen  som  koncentrerats  i  djupare  vatten
transporteras  tillbaka upp  till  den  produktiva  zonen  (Alenius et  al.  1997).
Termen  uppvällning  används  för  att  definiera  alla  fenomen  i  havsvattnet
som  leder  till  vertikala  rörelser.  I  kustvatten  genereras  uppvällning  av
vinden  och  sker  då  vinden  blåser  ut  från  stranden  eller  parallellt  med
stranden  och  för  ytvattnet  ut  mot  öppet  hav.  Det  undanträngda  ytvattnet
ersätts med  kallt,  näringsrikt  vatten  från bottnen.  Uppvällning  är  alltså ett
fenomen  genom  vilket  näringsämnen  hämtas  upp  till  det  belysta
vattenskiktet  och  får  till  stånd  en  kraftig  ökning  i  algproduktionen.
Uppvällning  förknippas  speciellt  med  vissa  områden  längs  den
sydfinländska kusten. Fenomenet är relativt allmänt i vattnen mellan Hangö
udd  och  Helsingfors,  däremot  sker  uppvällning  mer  sällan  i  östra  Finska
viken.

Finska  viken  är  den  av  Östersjöns  delbassänger  som  kraftigast  lider  av
eutrofiering (HELCOM 1990). Följande faktorer är problem som är speciellt
förknippade  med  Finska  vikens  vattenområden:  blågröna  algblomningar,
syrebrist  i  bottenvattnen,  stora  mängder  trådalger  som  bildar  drivande
algmattor samt introducerade arter. (Alimov et al. 1997). Av dessa är de tre
första  problem  direkt  förknippade  med  eutrofiering.  Alla  tre  kan  ses  som
naturliga  företeelser,  men  den  ökande  förekomsten/utbredningen  indikerar
på en fortgående övergödning av Finska viken.
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1.2.1 Finska vikens belastningskällor

Näringsämnen  som  når  de  finländska  kustvattnen  härstammar  från  en
mängd  olika  källor.  De  så  kallade  punktutsläppen  består  av  föroreningar
från  industrier,  samhällen och  fiskodlingar, medan diffus belastning består
av föroreningar från ickepunktkällor. Typiska ickepunktkällor är jord och
skogsbruk, glesbygdens bosättning och atmosfäriskt nedfall. (Kauppila et al.
2001).

I  synnerhet  i  början  av  1990talet  minskade  belastningen  av  närsalter  till
Finska viken, för att avklinga mot slutet av decenniet. De största orsakerna
bakom  minskningen  var  Sovjetunionens  fall  och  de  därpå  följande
ekonomiska förändringar som ledde till en minskning i både industriell och
agrikulturell produktion. (Kiirikki et al. 2003).

Redan  under  1970talet  minskade  tillförseln  av  fosfor  och  organiskt
material, då man under detta årtionde förbättrade reningen av avloppsvatten.
Ca  80  %  av  fosforn  kunde  på  den  tiden  avlägsnas  från  avloppsvattnet
(Pitkänen et al. 1987).

Först sedan slutet av 1990talet har krav på att rena avloppsvattnet på kväve
införts.  Positivt  är  att  90  %  av  de  urbana  avloppsvattnen  i  Nyland
kväverenas.  Idag  har  de  nyländska  avloppsvattenreningsverken  även
kapacitet att rena 95 % av fosforn. (Enckell et al. 2002).

Möjligheterna att  rena kommunalt avloppsvatten är  idag alltså  relativt bra.
Många  belastningskällor  faller  dock  utanför  denna  ram.  I  tabell  2
presenteras  belastningen  av  näringsämnen  till  Finska  viken  och
belastningspunkternas  geografiska  placering  finns  utritade  i  figur  2.
Tabellen  och  figuren  presenterar  en  blandning  av  både  diffusa
belastningskällor  (t.ex.  atmosfäriskt  nedfall)  och  punktkällor  (t.ex.
samhällen).

Värt att poängtera  i detta  sammanhang är betydelsen av  lokala utsläpp  för
tillståndet i våra kustvatten. Även om tabell 2 räknar upp de mest betydande
belastningskällorna  till  Finska  viken,  och  en  stor  andel  av  de  totala
utsläppen enligt tabellen härstammar från Ryssland får man inte förringa de
utsläpp som sker längs med vår egen kust. För de innersta kustvattnens del
är  lokala  källor  av  större  betydelse  för  vattnets  allmängiltiga  tillstånd  än
utsläpp  från  utanför  Finlands  områden.  Utsläpp  utanför  Finlands
territorialvatten  transporteras  ofta  med  vattenströmmar  i  det  öppna  havet
och  har  inte  en  direkt  verkan  på  innerskärgårdens  vattenområden.  (Anon.
2000). Den mängd orenat avloppsvatten en person beräknas ge upphov till
per dygn innehåller 2,6 g fosfor och 14,4 g kväve (Suomen ympäristökeskus
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2005).  Som  jämförelse  kan  nämnas  att  belastningen  från  Ryssland  per
person  är  av  så  gott  som  samma  storleksklass,  men  tros  växa  då  den
allmänna  levnadsstandarden  stiger  och  bland  annat  användningen  av
fosfatinnehållande tvättmedel ökar (Kiirikki et al. 2003).

Tabell  2.  Belastning  av  biologiskt  tillgängligt  kväve  och  fosfor  till  Finska  viken
(modifierat efter Kiirikki et al. 2003). Uppgifterna för de flesta utsläppspunkterna
är  från  år  2000,  några  från  1996  och  1998.  Uppgifterna  härstammar  från  både
finländska, estniska och ryska miljömyndigheter.

Nummer Belastningskälla Biologiskt tillgängligt Biologiskt tillgängligt
 i Fig.2 kväve (ton/år) fosfor (ton/år)

1. Karisån/Svartån 413 7
2. Esbo 399 5
3. Helsingfors 1 224 21
4. Vanda å 1 449 29
5. Svartsån 728 11
6. Borgå å 1 483 20
7. Borgå 124 0,5
8. Kymmene älv 2 726 62
9. Kotka 130 0,8
10. Forsby å 528 9
11. Virojoki 130 2
12. Små finländska källor 4 520 68
13. Viborg 249 36
14. St. Petersburg 11 900 1 310
15. Neva 19 000 520
16. Luga 1 344 30
17. Små ryska källor 7 874 355
18. Narva 2 367 160
19. Sillamäe 467 3
20. KohtlaJärve 306 9
21. Tallinn 1 289 80
22. Små estniska källor 6 063 51
23. Atmosfärisk deposition 12 700

Finska viken: Totalt 77 000 2 800
Finska viken: Finland 14 000 240
Finska viken: Estland 8 900 200

Finska viken: Ryssland 42 000 2 360
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Figur  2.  Belastning  av  biologiskt  tillgängligt  kväve  (blått)  och  fosfor  (rött)  till
Finska  viken  (modifierat  efter  Kiirikki et  al.  2003).  Siffrorna  motsvarar
belastningskällornas nummer i tabell 2.

Största belastningen av både kväve och fosfor härrör sig enligt tabell 2 från
Ryssland och  miljonstaden  St. Petersburg  samt  floden  Neva.  Under 1990
talet  var  jordbruket  den  största  enskilda  belastaren  av  fosfor  till  Finska
viken. Samhällen, industri, spridd bosättning och naturlig urlakning stod för
den resterande andelen. Under samma tidsperiod härstammade största delen
av  kvävet  från  samhällen,  vilket  torde  minska  framöver  då  kväverening
införts i avloppsreningsverken. De därpå följande största kvävekällorna var
jordbruket samt naturlig urlakning. (Kauppila et al. 2001). Rabalais  (2002)
påpekar  att  det  är  åar  och  älvar  som  i  Östersjöområdet  förser  kustvattnen
med  den  största  andelen  av  antropogent  kväve  och  fosfor,  d.v.s.  utsläpp
förorsakade av människan, något som även kan utläsas ur tabell 2.

1.3 Gradientsystem

Östersjön med en längd på 1 300 km, bredd på 1 200 km och en yta på 415
000  km2  är  ett  gradienternas  hav.  Gradienter  existerar  i  bl.a.  topografi,
hydrografi  och klimat. Eutrofieringens effekter  tar  sig därmed  inte  samma
uttryck i hela Östersjön. Östersjöns olika delbassänger bör ses som separata
system  som  reagerar  olika  på  det  av  människorna  utövade  trycket.
(Rönnberg 2001).

Rönnberg  och  Bonsdorff  (2004)  diskuterar  skillnader  i  miljön  mellan  det
öppna  havet  och  kustområdet  samt  mellan  skärgårdskust  och  öppen  kust.
Kustområden  har  av  naturen  en  högre  näringsstatus  än  utanförliggande
havsområden.  I  det  öppna  havet  är  det  svårare  att  särskilja  naturliga
processer  som  påverkar  ekosystemen  (t.ex.  klimat)  från  dem  som  är
förorsakade av människan (Bonsdorff et al. 2002).
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Även  om  Finska  viken  är  en  delbassäng  av  Östersjön  kan  viken  i  sig
innefatta  gradientsystem,  vilka  kan  förklara  rumsliga  skillnader  i  t.ex.
koncentrationer av näringsämnen (Sandén och Danielsson 1995).    I Finska
viken finns bl.a. en salinitetsgradient, då salthalten sjunker från 7 ‰  till 0 ‰
i  västöstlig  riktning.  De  största  belastningskällorna  i  området,  såsom  St.
Petersburg och Viborg,  ligger i östra Finska viken och det är också här de
största  vattendragen,  Neva  och  Kymmene  älv  mynnar  ut.  (Pitkänen et  al.
1993).  I  västra  Finska  viken  förorsakar  bottentopografin  regelbundna
uppvällningar av näringsrikt bottenvatten (Hällfors et al. 1983).

Hänninen et al.  (2000) fann stora skillnader i näringskoncentrationer längs
med  transekten  inner  till  ytterskärgård  i  Skärgårdshavet  och  även  mellan
geografiskt  åtskilda  transekter.  Därmed  understryks  att  åtgärderna  för  att
bekämpa eutrofieringsproblemet  skall vara utformade enligt de egenskaper
ett givet skärgårdsområde uppvisar.

1.4  Krav och normer för att skydda kustvattenmiljön

Det  finns en  hel del  krav  och normer  ställda  för  att  skydda  de  finländska
kustvattenmiljöerna.  Många  förordningar  gäller  t.ex.  kommuner  och
industrier,  men  allt  mer  har  kustvattenskyddet  även  börjat  omfatta
privatpersoner,  och  det  är  en  del  av  dessa  förordningar  som  kommer  att
behandlas i detta avsnitt.

I  Finland  har  stränder  planerats  sedan  slutet  av  1960talet,  inledningsvis
genom  strandplaner,  idag  allt  mer  genom  strandgeneralplaner.  Stränder  är
viktiga  fritidsområden  men  användningen  av  dem  är  förknippade  med
många miljö, region och landsbygdspolitiska mål. Att stränderna används
för fritidsbebyggelse och fast bosättning har setts som viktigt för att bevara
och  öka  landsbygdens  och  skärgårdens  livskraft.  Under  de  senaste
årtiondena  har  användningen  av  fritidsbostäder  ökat  betydligt  och  många
fritidshus  ombyggs  för  att  kunna  bebos  året  om.  Då  stränderna  utnyttjas
flitigt  påverkas  miljön,  naturen  och  landskapet  och  för  kommunernas  del
ställer  detta  ökade  krav  på  avfallshantering  och  vattentjänster.  Genom  att
planera  markanvändningen,  i  detta  fall  utnyttjandet  av  stränder,  kan  natur
och landskapsvärden bevaras samtidigt som människan ändå har tillgång till
stränderna.  (Jarva  2005).  Målet  med  planering  är  att  strandens  olika
funktioner skall  anpassas  till  varandra  så  att de  stöder varandra  istället  för
att  störa  varandra,  ett  mål  som  fortsättningsvis  har  visat  sig  vara  svårt  att
uppnå i praktiken.

Enligt förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av
fartyg  (435/2000)  får  inget  toalettvatten  från  båtar  släppas ut  i havet  efter
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den 1.1.2005. Bestämmelsen gäller båtar som har vattenklosett. Behållaren
för  vattenklosettavfallet  kallas  i  båtar  septiktank.  I  de  gamla  båtar där det
inte  är  möjligt  att  installera  en  septiktank  finns  alternativ  så  som  kemisk
toalett. Gemensamt för bägge är att de skall tömmas i land, på angiven plats.

Tillgång  till  uppgifter  om  närsaltsutsläpp  från  avloppsvatten  är  god,  men
som  tidigare  nämnts  i  avsnittet  om  belastningskällor  (1.2.1),  är  det
kunskapen  om  den  diffusa  belastningens  källor  och  storlek  som  är
bristfällig. Om uppgifter  för den diffusa belastningens andel saknas, är det
även svårt att påbörja åtgärder för att minska på belastningen (Enckell et al.
2002).  En  stor  andel  av  den  diffusa  belastning  som  når  kustvattnen
härstammar från bl.a. jordbruk och bosättning i glesbygden. På området som
omfattar Nylands miljöcentral bor 1,3 miljoner människor varav 103 000 är
beroende  av  egen  vattenförsörjning  och  115  000  har  någon  typ  av  egen
avloppsvattenrening.  Vid  inledningen  av  år  2004  trädde  statsrådets
förordning  om  behandling  av  hushållsavloppsvatten  i  områden  utanför
vattenverkens  avloppsnät  i  kraft  (542/2003).  Förordningen  innebär  att  en
mängd enskilda hushåll måste förbättra sin avloppsvattenhantering.
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2 RAPPORTENS MÅLSÄTTNINGAR OCH MATERIAL

Utgående  från  material  insamlat  inom  ramen  för  ett  antal  av
miljöförvaltningens  övervakningsprogram  för  kustvattnen  är  avsikten  med
rapporten att undersöka följande:

  Har  vattenkvaliteten  och  graden  av  eutrofiering  förändrats  i  de
sydfinländska kustvattnen under den tid man har tillgängligt material
från övervakningsprogrammen?

  Finns det skillnader i vattenkvalitet längs den sydfinländska kusten,
dels  längs  transekten  inner  till  ytterskärgård, dels  längs  transekten
öst  till väst? Ofta antas det att vi har en heterogen skärgård, medan
vattenkvaliteten i själva verket ställvis kan uppvisa stora skillnader.

  Återspeglas  tillskottsparametrarna,  d.v.s.  de  näringsämnen  som
tillförs  kustvattnen  (totalfosfor,  totalkväve,  fosfatfosfor  samt
kvävefraktionerna  ammoniumkväve  och  nitritnitratkväve)  i
effektparametrarna  klorofylla,  siktdjup  och  syrehalt  vid  bottnen,
d.v.s. parametrar som är mått på kustvattnens tillstånd?

  Finns det trender i vattenparametrarna som kan förklara förekomsten
av  syrefattiga  bottnar?  Syrebrist  vid  bottnen  är  ett  problem  som
eventuellt håller på att förvärras, likaså är det ett problem med stora
ekologiska konsekvenser.

2.1 Databehandling och statistiska analysmetoder

Vid val av statistiska metoder för analys av ett material bör metoderna dels
vara  lämpliga för materialet  i sig, dels  för de  aktuella  frågeställningarna.  I
denna  rapport  har  en  del  traditionella  statistiska  analysmetoder  använts,
såsom  regressions  och  korrelationsanalyser,  trots  den  kritik de  fått  i  bl.a.
Hirsch et  al.  (1982)  och  Sandén et  al.  (1991).  Regressionsanalyser  har
uppgjorts  för att upptäcka eventuella  förändringar  som skett över  tid, både
bland  undersökningsparametrarna  och  bland  lokalernas  allmängiltiga
tillstånd. Korrelationsanalyser har använts för att spåra samband och grad av
samhörighet mellan de olika undersökningsparametrarna. Bägge analyserna
utfördes med statistikprogrammet SPSS 11.0.

Ett  vanligt  problem  med  miljömaterial  är  att  underlaget  uppvisar  en  icke
normal  fördelning,  säsongsbundenhet,  likaså  saknas  ofta  en  del
parametervärden från provtagningstillfällena (Hirsch et al. 1982). Vidare är
beroende  mellan  observationer  och  extrema  värden  problem  som  måste
beaktas vid val av statistiska analysmetoder för miljömaterial (Sandén et al.



17

1991). Genom att uppdela materialet i sommar och vintervärden, samt där
det  varit  möjligt, uträkna medeltal på parametervärdena, har problem  med
säsongsbundenhet,  avsaknad  av  parametervärden  och  förekomst  av
extremvärden undvikits.

Då  miljömaterial  består  av  en  mängd  variabler  ger  analyserna  en
mångdimensionell  materialuppsättning och det  kan  vara  svårt  att upptäcka
strukturer  och  gradienter.  För  att  underlätta  upptäckandet  av  likheter,
olikheter och samband mellan undersökningslokaler har ordinationsmetoden
principalkomponentanalys  (PCA)  använts.  En  ordination  är  en  karta  över
lokaler  där  lokalens  placering  på  kartan  istället  för  att  representera  en
geografisk  position,  reflekterar  likheter  mellan  lokalerna  (Clarke  och
Warwick  1994,  Zitko  1994).  PCanalyserna  utfördes  med  programmet
Primer v5.

Rapportens kartor och bilder har ritats med programmet Photoshop, medan
tabeller och grafer har gjorts med programmet Microsoft Excel.

2.2 Undersökningsparametrar

I  miljömyndigheternas  övervakningsprogram  för  kustvattnen  ingår  en
mängd  undersökningsparametrar,  både  biologiska  och  fysikaliskkemiska.
Största  delen  av  det  insamlade  materialet  är  dock  av  fysikaliskkemisk
natur. För rapporten har de centralaste eutrofieringsrelaterade parametrarna
utplockats,  d.v.s.  fosfor  och  kväve,  både  i  form  av  totalhalter  och  de
oorganiska fraktionerna samt syre, klorofylla och siktdjup.

I det följande presenteras undersökningsparametrarna ytligt. Som det mesta
i  naturen  är  även  vattenparametrarna  kopplade  till  varandra  på  olika  sätt,
liksom  till  övriga  biologiska  och  fysikaliskkemiska  faktorer,  något  som
försöks belysas i texten.

2.2.1 Syre

Syrekoncentrationen i vattnet är resultatet av atmosfäriskt utbyte, fotosyntes
och  respiration.  Mängden  syre  som  kan  upplösas  i  havsvattnen  ökar  med
ökande  temperatur  och  till  en  mindre  utsträckning  med  ökande  salinitet.
(Johansson 1997).

Ord som hypoxi och anoxi används för att beteckna dåliga syreförhållanden.
Enligt  Diaz och Rosenberg  (1995)  råder hypoxi då  syrekoncentrationen är
lägre än 2,86  mg/l  (= 2  ml/l)  och  anoxi  tar  vid  då  inget  syre  längre  finns
närvarande.
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Hypoxi  och  anoxi  är  vanliga  fenomen  i  vattenområden över hela  världen.
Fenomenet  är  i  synnerhet  förknippat  med  eutrofierade  områden  där
nedbrytningen av organiskt material konsumerar slut syret i den bottennära
vattenmassan. Hypoxi och anoxi har av naturen alltid förekommit på djupa
bottnar  och  i  områden  med  begränsat  vattenutbyte  (Diaz  och  Rosenberg
1995,  Karlsson et  al.  2002).  I  dag  är  dock  den  tilltagande  graden  av
eutrofiering  en  viktig  ekologisk  faktor  i  den  ökande  utbredningen  av
syrefattiga  bottnar  (Karlsson et  al.  2002).  En  ökad  tillförsel  av
näringsämnen  så  som  kväve  och  fosfor  leder  till  en  högre  grad  av
sedimentation av organiskt material och då syret som krävs för nedbrytning
av detta material inte  räcker till skapas dåliga syreförhållanden  i synnerhet
mot  slutet  av  sommaren  (Rydberg et  al.  1990).  I  kustvatten  är  det  ofta
avstängda  vikar  med  trösklar  som  lider  av  syrebrist.  I  dessa  vikar  skapas
under  sommaren  en  temperaturskiktning  som  förhindrar  ett  effektivt
vattenutbyte (Pitkänen et al. 2001b).

Syret är en grundförutsättning för liv på jorden och effekterna av syrebrist är
många. Leder syrebristen inte till en total utplåning av arter, kan syrebrist i
alla  fall  förändra ekosystemens artsammansättning och  funktion  (Diaz och
Rosenberg  1995,  Karlsson et  al.  2002).  Syreförhållandena  påverkar  även
näringsämnenas  cirkulation  i  ekosystemen  och  ofta  skapas  en
självförstärkande negativ återkopplingsmekanism vid syrebrist, ett fenomen
som benämns inre belastning. Begreppet förklaras närmare i avsnitt 2.2.2.2.

Vid syrefattiga förhållanden är det syrebristens varaktighet i tid som är mest
avgörande  för  effekternas  omfattning  (Anon.  1999).  De  lägsta
syrekoncentrationerna förekommer vanligen under sensommaren.

2.2.2 Näringsämnen

I havet  är de viktigaste näringsämnena kväve,  i  form av nitrit, nitratkväve
och  ammoniak,  fosfor  i  form  av  fosfatfosfor  och  kisel  i  form  av  silikat
(Perttilä  1997).  Deras  tillgänglighet  i  ytvattnet  blir  ofta  en  begränsande
faktor  för  primärproduktionen.  Av  dessa  parametrar  har  kväve  och  fosfor
inkluderats  i  undersökningen,  då  deras  roll  i  eutrofieringsprocessen  är  så
tydlig.

I  sötvattensmiljöer  är  fosfor  det  tillväxtbegränsande  näringsämnet,  medan
kvävet är det i marina miljöer. Finska viken är dock speciellt i det avseendet
att både kväve och fosfor är begränsande för algproduktionen. I östra Finska
viken  anses  ekosystemet  vara  fosforbegränsat,  för  att  övergå  till  att  vara
kvävebegränsat  i  de  västra  delarna  av  Finska  viken  (Pitkänen  1991).  I
skärgårdszonen  är  vanligen  fosfor  den  begränsande  faktorn  för
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primärproduktion,  medan  kväve  är  det  för  det  öppna  havet  (Östman  och
Blomqvist 1997).

2.2.2.1 Totalkväve och kvävefraktioner

I  undersökningen  har  tre  kväveparametrar  inkluderats;  totalkväve  (totN),
nitritkväve  (NO2N)  och  nitratkväve  (NO3N)  som  är  hopräknade  till  en
parameter,  samt  ammoniumkväve  (NH4N).  Parametern  totalkväve
inkluderar både löst oorganiskt kväve samt organiskt bundet kväve. De lösta
oorganiska  formerna  av  kväve  är  nitratkväve,  nitritkväve  och
ammoniumkväve, d.v.s. kväve som kan absorberas av växter (Ærtebjerg et
al. 2003). Det organiskt bundna kvävet finns bl.a.  i  form av urea, peptider
och proteiner (Perttilä 1997).

Kvävet  uppvisar  en  tydlig  årscykel  både  för  de  lösta  näringsämnena  samt
totalhalten.  Under  vegetationsperioden  (sommaren)  sjunker  halterna  av de
lösta  näringsämnena  eftersom  de  snabbt  tas  upp  och  binds  i  biomassan.
Parametern totalkväve är därmed mer användbar för sommarvärden då den
är  ett  mått  på  allt  kväve,  både  det  som  finns  löst  och  det  som  finns
uppbundet  i partiklar och biomassa. Under vinterperioden ökar halterna av
löst  kväve  i  vattnet  eftersom  produktionen  är  låg  samtidigt  som
näringsämnen tillförs från land och via deponering från luften m.m. Genom
att  analysera  de  lösta  närsalterna  för  vinterperioden  får  man  ett  mått  på
närsaltstillgången och därmed eutrofieringspotentialen (Anon. 1999).

Rönner (1985) ger en grundlig beskrivning av kvävets kretslopp i Östersjön.
Kväve  tillkommer  Östersjön  genom  atmosfäriskt  nedfall,  från  floder,
avloppsvatten  och  från  kvävetransport  genom  Kattegatt  samt  genom  de
blågröna algernas kvävefixering. Kvävet som finns i vattenmassan kan bl.a.
mineraliseras och nitrifieras  (kemisk process  i vilken kväve,  främst  i  form
av ammoniak i t.ex. döda växt och djurrester oxideras till först nitritkväve
och  vidare  till  nitratkväve).  Kvävet  förloras  ur  systemet  genom  bl.a.
denitrifikation (kemisk process i vilken nitratkväve reduceras till molekylärt
kväve  och  återgår  till  atmosfären,  d.v.s.  försvinner  ur  vattensystemet),
bindning  i  sediment och  genom  transport  med  ytströmmar ut ur  Östersjön
genom  Kattegatt.  Hur  mycket  kväve  som  finns  i  ett  system  och  är
tillgängligt  för  algproduktionen är  alltså beroende  av  alla  dessa  processer,
samt hur de påverkas av faktorer så som hypoxi och uppvällningar.

Under  1990talet  har  kvävebelastningen  till  Finska  viken  minskat  med
ungefär  en  tredjedel,  men  är  fortfarande  två  till  tre  gånger  högre  än
belastningen till övriga Östersjön (Pitkänen et al. 2001b). Trots en minskad
yttre  belastning  har  de  uppmätta  kvävehalterna  inte  minskat  i  samma
utsträckning.  Det  finns  en  återkopplingsmekanism  mellan  syrehalten  och
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kvävets  cykel.  Nitrifikationsprocessen  inhiberas  av  hypoxi  och  på  så  sätt
kan  även  denitrifikationsprocessen    begränsas  p.g.a.  minskad  tillförsel  av
nitratkväve (Kemp et al. 1990). Därmed kan alltså mer kväve bibehållas i ett
system påverkat av syrebrist. Gran och Pitkänen (1999) har dragit slutsatsen
att goda syreförhållanden är en förutsättning för en effektiv denitrifikation i
Finska viken. Även om denitrifikation sker i syrefria förhållanden och borde
öka  genom  att  syrefattiga  bottnar  breder  ut  sig  i  Finska  viken,  motverkas
processen  av  att  kväve  inte  finns  tillgängligt  i nitratform  (Leppänen et  al.
1988).  Man  vet  alltså  idag  att  denitrifikation  motverkar
eutrofieringsprocessen  genom  att  bortföra  kväve  ur  ett  system,  men
kapaciteten  är  begränsad  och  förloppet  är  beroende  av  många  faktorer
(Puustinen 1990).

De blågröna algernas sommarblomningar anses vara ett naturligt fenomen i
Finska viken, men deras växande omfattning har  tillskrivits eutrofieringen.
Tre  arter  av  blågröna  alger  kan  i  finländska  havsområden  fixera  kväve,
Aphanizomenon  sp., Nodularia  sp.  samt Anabaena  sp.  (Puustinen  1990).
Hur  mycket  kväve  dessa  arter  fixerar  och  tillför  systemet  är  oklart,  den
nyaste forskningen tyder på upp till 2550 % av den totala kvävetillförseln
kan  ske  genom  de  blågröna  algernas  kvävefixering  (Hajdu et  al.  2003).
Detta antyder att de blågröna algerna mycket effektivt kan  radera effekten
av de utsläppsminskningar som gjorts under de senaste decennierna.

2.2.2.2 Totalfosfor och fosfatfosfor

I  undersökningen  har  två  fosforparametrar  inkluderats,  totalfosfor  (totP)
och  fosfatfosfor  (PO4P).  Parametern  totalfosfor  inkluderar  löst oorganiskt
fosfor samt organiskt bundet fosfor.  Fosfatfosfor är den kemiska formen av
fosfor som växter kan utnyttja (Ærtebjerg et al. 2003).

Liksom kväve uppvisar fosfor en tydlig årscykel där parametern totalfosfor
är mer användbar som ett mått på all den fosfor, både löst och bunden, som
finns  i  cirkulation  i  ekosystemet under  sommaren. Parametern  fosfatfosfor
är mer användbar för vintern som ett mått på den mängd näringsämnen som
finns  löst  i  vattenmassan  och  som  finns  tillgängligt  för  den  kommande
vårblomningen samt den efterföljande sommarproduktionen (Anon. 1999).

Fosfater  är  vanligtvis  svårlösliga,  vilket  förklarar  deras  roll  som
begränsande i speciellt sötvatten (Perttilä 1997).  I naturliga förhållanden är
mobiliseringen av fosfat från land till vatten väldigt långsam och sker främst
genom vittring av naturliga mineraler så som apatit. Mänsklig aktivitet har
dock  ökat  tillförseln  av  olika  former  av  fosfor  till  vattenmiljön,  där
samhällen och avfallsvatten från dessa och industrier samt jordbruk har varit
de främsta belastningskällorna (Ekholm 1998).
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Under  i  synnerhet  senare  hälften  av  1980talet  samt  under  1990talet  har
reningen  av  avloppsvatten  blivit  allt  effektivare  och  den  yttre
fosforbelastningen till kustvatten har således minskat (Perttilä 1997, Ekholm
1998). Trots detta har  fosforhalterna  i vattenmassorna  fortsatt  att öka eller
inte minskat i den utsträckning de borde med tanke på den yttre reduktionen.
Detta har  tillskrivits ett  fenomen känt  som  inre belastning.  Inre belastning
sker  i  ett  akvatiskt  ekosystem  då  syrebrist  vid  bottnen  påverkar
näringscyklerna  i bottenvattnen och sedimenten. Fosfor som varit bundet  i
sedimentet frigörs tillbaka till vattenmassan då syreförhållandena blir dåliga.
Avsaknaden av syre ackumulerar även kväve  i  form av ammoniumkväve  i
vattenmassan  då  denitrifikation  ej  längre  kan  ske  (HELCOM  2003).  Det
frigjorda, biologiskt  tillgängliga, fosforn samt kvävet kan på nytt användas
för  biologisk  produktion  i  vattenmassan  och  förvärrar  ytterligare
eutrofieringssituationen (Pitkänen et al. 2001a, HELCOM 2003).

Frigörelsen  av  fosfat  från  sedimenten  till  vattenmassan  är  beroende  av
järnets  cykel  i  sedimentet  (Pitkänen et  al.  2001b).  Oxiderat  järn  binder
fosfat  till  sedimentet. Goda  syreförhållanden  i  sedimentet ökar  andelen  av
oxiderat järn vilket hjälper att binda upp fosfat. Vid dåliga syreförhållanden
minskar  andelen  oxiderat  järn  och  fosfat  avges  från  sedimenten  till
vattenmassan  (Ærtebjerg et  al.  2003).  Förutom  syrehalten  påverkar  även
vattnets  pH  fosfatets  adsorption  till  järnkomplexen.  Adsorptionen  är  som
högst i sura lösningar, medan desorptionen ökar då pH värdet stiger över 9
(Perttilä 1997).

2.2.3 Klorofylla

Klorofylla  är  halten  av  det  viktigaste  växtpigmentet  och  det  allmännaste
måttet  på  mängden  växtplankton  i  vattnet.  Klorofylla halten  kan  därmed
relateras  till  både  närsaltstillgången  och  eutrofieringsgraden  (Anon.  1999,
Östman och Blomqvist 1997).

Primärproduktionen begränsas till den upplysta delen av vattenmassan (den
eufotiska  zonen).  Klorofyllhalten  är  beroende  av  instrålningens  intensitet
och  de  högsta  värdena  uppmäts  under  sommarhalvåret  (Östman  och
Blomqvist  1997).  Variationerna  i  klorofylla  halterna  är  dock  stora  även
under  sommarhalvåret  och  toppar  uppmäts  under  vår  och
höstblomningarna.

Karjalainen  (1999)  rapporterar  att  klorofylla halterna  i  Finska  viken  har
ökat över tid, i Tvärminne var klorofylla halterna vid vårblomningen under
1970talet kring 20  g/l medan de idag kan uppgå till 100  g/l, en femfaldig
ökning.
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2.2.4 Siktdjup

Siktdjupet  är  en  av  de  äldsta  oceanografiska  övervakningsmetoderna  som
används  för  att  mäta  ljusets  genomtränglighet  i  vattnet  (Karjalainen 1999)
och  är  en  parameter  som  rutinmässigt  mäts  vid  vattenprovtagningar.
Siktdjupet  är  alltså  ett  mått  på  ljusförhållandena  i  vattnet  och  reflekterar
vattnets  grumlighet  och  partikelhalt  (Östman  och  Blomqvist  1997).  I
synnerhet  under  sommaren  är  siktdjupet  ett  bra  mått  på  mängden
växtplankton  i  vattnet,  medan  lerpartiklar  och  humus  från  landavrinning
under  våren  kan  vara  orsaken  till  ett  försämrat  siktdjup  (Östman  och
Blomqvist  1997).  Faktumet  att  siktdjupet  sedan  början  av  1900talet  har
rapporterats  ha  minskat  ses  allmänt  som  en  indikation  på  en  ökad  mängd
alger  och  en  ökad  mängd  organiska  partiklar  i  vattenmassan  (Karjalainen
1999).

2.3  Undersökningsområdet

Samtliga  av  de  23  undersökningslokaler  som  inkluderats  i  rapporten  är
belägna i Finska viken, mellan 22 55'29''E och 25 15'00''E. I figur 3 finns en
karta  som  visar  lokalernas  läge.  Vattenprov  från  lokalerna  har  tagits  av
Nylands och Sydöstra Finlands miljöcentraler. De flesta av lokalerna ingår i
olika  övervakningsprogram  vid  Nylands  miljöcentral,  medan  de  fem
östligaste lokalerna (KAS1, KAS3, KAS9, KAS10 och KAS11) är från
övervakningsprogram  vid  Sydöstra  Finlands  miljöcentral.  Lokalerna  har
valts ut dels för att så effektivt som möjligt  täcka Finska vikens kust  i öst
västlig  riktning,  dels  för  att  täcka  gradienten  från  innerskärgård  mot
ytterskärgård.  Det  tredje  kriteriet  var  att  vattenprov  från  lokalerna  skulle
vara tagna så regelbundet som möjligt och under en lång tid, eftersom detta
underlättar utförandet och valet av statistiska analysmetoder.

Eutrofieringen  ger  inte  samma  effekter  i  hela  Östersjön  på  grund  av
skillnader  i  salthalt,  vattenomsättning  och  bottensubstrat.  Det  är  därför
ändamålsenligt  att  dels  geografiskt,  dels  genom  vattenområdets  morfologi
och  vattencirkulation dela  in undersökningslokalerna  i  typområden  (Anon.
1999).

Inledningsvis  indelades  de  undersökta  lokalerna  geografiskt  i  östra,
mellersta och västra Finska viken. Indelningen av lokalerna i inner, mellan
och  ytterskärgård  gjordes  genom  att  utföra  en  multivariatanalys,  en  PC
analys,  över  beskrivande  parametrar.  De  beskrivande  parametrarna  som
användes  var  vattenomsättning,  i  fortsättningen  även  betecknad  V.O.K.,
exponeringsgrad,  totaldjup  och  temperatur.  En  motsvarande  indelning  av
den åländska skärgården har gjorts av Appelgren och Mattila (2002), denna
inledning bygger i sin tur delvis på Sveriges indelning av kustvatten i olika
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typområden.  Den  svenska  indelningen  i  typområden  presenteras  i
Naturvårdsverkets  rapport ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Kust och
hav”  (Anon. 1999).    Även de  finländska  miljömyndigheterna har uppgjort
en  grund  för  indelning  av  vatten  i  publikationen  ”Vesistöjen  laadullisen
käyttökelpoisuuden  luokittaminen”  (Anon.  1988).  Den  finländska
klassificeringen av vatten görs enligt två huvudsystem: klassificering enligt
användningssyfte  och  en  allmän  klassificering.  Orsaken  till  att  den
finländska  klassificeringen  inte  använts  i  denna  rapport  är  att
klassificeringen  inte direkt särskiljer på  sjöar och kustvatten, dels utnyttjar
den  finländska  modellen  inte  heller  en  indelning  i  typområden.  Därtill
använder  den  finländska  klassificeringen  delvis  andra
undersökningsparametrar  än  den  svenska.  För  de  eutrofieringsindikerande
parametrar  som  har  valts  att  utnyttjas  i  denna  rapport  lämpar  sig  den
svenska indelningsmodellen därmed bättre.

Vattenomsättningen  uträknades  enligt  modell  från  Naturvårdsverkets
rapport  ”  Bedömningsgrunder  för  miljökvalitet.  Kust  och  hav”  (Anon.
1999).    Vattenomsättningsklassen  baserar  sig  på  ett  havsområdes
bassängordning och morfometriklass. Uträkning av bassängordning baserar
sig  likväl  på  Naturvårdsverkets  rapport.  Bassängordningen  avser  hur  ett
visst område  ligger i  förhållande  till det öppna havet. Bassängordning 0 är
havet,  bassängordning  1  mynnar  i  havet,  bassängordning  2  mynnar  i  ett
havsområde med bassängordning 1 o.s.v.
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Figur 3. Karta över undersökningslokalerna. Lokalerna har geografiskt indelats i östra, mellersta och västra Finska viken. Färgkoderna anger
huruvida en lokal ligger i inner, mellan eller ytterskärgården. Indelningen av lokalerna i gradienten inner till ytterskärgård baserar sig på
en PCanalys.

24
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Morfometriklassen, även den uträknad enligt modell från  Naturvårdsverkets
rapport, grupperar ett havsområde med avseende på havsbassängens form:

1.  Öppen kust och utsjö
2.  Öppen fjärd, bukt

 utan utanförliggande tröskel eller sund
3.  Område med utanförliggande tröskel
4.  Område med utanförliggande trångt sund
5.  Örik skärgård

Både  bassängordningen  och  morfometriklassen  för  respektive  lokal  har
bestämts  utgående  från  sjökort.  Schemat  i  figur  4  visar  hur
vattenomsättningsklassen  bestämts  utgående  från  bassängordningen  och
morfometriklassen.

Bassängordning  Morf. 1  Morf. 2  Morf. 3  Morf. 4  Morf. 5

0 Vattenomsättningsklass I

1 Vattenomsättningsklass II

2

3 Vattenomsättningsklass III

4  5

> 5

Figur  4.  Beroende  på  ett  havsområdes  bassängordning  och  morfometriklass
tilldelas området en vattenomsättningklass. T. ex. en lokal med bassängordning 2
och  morfometriklass  4  tillhör    vattenomsättningsklass  II  (Modifierat  från  Anon.
1999).

Exponeringsklassificeringen ger ett mått på hur exponerat ett område är mot
det  öppna  havet.  Exponeringsklassen  erhölls  genom  att  räkna  antalet
sektorer som utgående från lokalen inte stötte på land. En sektor uppmätte
10  grader  med  en  radie  motsvarande  2  km  på  sjökortet  (1:  50  000)  (von
Numers 1995). Exponeringsklasserna är följande:

Klass 1. > 270° öppen sektor (mycket stark exponering)
Klass 2. 180° 270° öppen sektor (stark exponering)
Klass 3. 90° 180° öppen sektor (svag exponering)
Klass 4. < 90° öppen sektor (mycket svag exponering).

Totaldjupet avser naturligtvis lokalens djup och temperaturen motsvarar ett
medelvärde  av  temperaturerna  uppmätta  i  vattenpelaren  under  augusti
månad.
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För att åskådliggöra indelningen av lokalerna som gjorts i detta avsnitt ges
en  sammanställning  i  tabell  3.  Lokalernas  läge  presenteras  i
enhetskoordinatsystemet.  I  tabellen presenteras även  lokalernas  indelning  i
västra,  mellersta  och  östra  Finska  viken  (WME),  samt  indelningen  i
gradienten  från  innerskärgård  till  ytterskärgård  (imy),  baserat  på  en  PC
analys. En närmare beskrivning av lokalerna indelning och PCanalysen ges
i  Lönnroth  (2004).  Lokalernas  deskriptiva  karaktärsdrag  (djup,
exponeringsgrad,  morfometriklass,  bassängordning  och
vattenomsättningsklass)  samt  information  om  från  vilka  år  data  finns
tillgängligt framgår likaså.

Tabell 3. Förteckning över undersökningslokalerna. Uppgifter märkta med grått är
baserade på uträkningar utförda för rapporten medan de övriga uppgifterna är från
miljömyndigheternas  register.  i  =  innerskärgård,  m  =  mellanskärgård,  y  =
ytterskärgård,  W  =  västra  Finska  viken,  M  =  mellersta  Finska  viken,  E  =  östra
Finska viken, exp. = exponeringsgrad, morf.klass = morfometriklass, bass.ordn. =
bassängordning, V.O.K = vattenomsättningsklass.

Lokal xkoord ykoord imy WME provtagningstid  Djup (m) exp morf.klass Bass.ordn. V.O.K

KAS9, Aborrforsfjärden 6699920 3472070 i E 1972 17 2 3 1 2

UUS22,  Kejvsalö 6692120 3453000 i E 1987 2001 31 3 3 1 2

UUS21, Stenkläppholmen  6688090 3440260 i M 1987 15 4 4 2 2

UUS30, Sydöstra Kitö 6680642 3415736 i M
19751976,  1983

1984, 1994 19 3 2 2 2

UUS17, Bengtsår 6651448 3280054 i W 1983 32 4 4 3 3

UUS18, Sandöfjärden 6647562 3310104 i W 1984 29 4 3 3 3

UUS20, Korsfjärden 6653140 3322024 i W 19842000 10 4 4 3 3

UUS24, Orvlaxfjärden 6660918 3272671 i W 19711975, 1994 33 4 4 4 3

UUS26, Södra Älgö 6643899 3297239 i W 1994 26 4 5 2 2

UUS27, Nordvästra Nothamn 6646703 3314471 i W 1994 27 4 2 2 2

KAS1, Ängsön 6692550 3477550 m E 1979 28 1 2 0 1

UUS9, Obbnäs 6655965 3348918 m M 1979 31 1 2 0 1

UUS10, Östra Villinge 6672328 3396918 m M 1969 33 3 2 0 1

UUS28, Bågaskär 6651672 3334284 m M 1994 26 2 2 1 1

UUS29, Sibbofjärden 6677689 3407814 m M 1994 23 2 2 1 1

UUS25, Västra Hangöfjärden 6647513 3268778 m W 1994 37 2 2 1 1

KAS11, Aspö 6682120 3513850 y E 1966 69 1 1 0 1

KAS3, Ristisaari 6685630 3494280 y E 1979 44 1 1

KAS10, Långviran 6684560 3479710 y E 1987 42 1 1 0 1

UUS10A, Västertokan 6664964 3395713 y M 1971 49 1 1 0 1

UUS15, Borgå 6675370 3424440 y M 1971 57 1 1 0 1

UUS5, Långskär 6639722 3291281 y W 1979 43 2 2 0 1

UUS23, Längden 6635249 3290317 y W 1994 60 1 1 0 1
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3 METODER OCH RESULTAT

3.1 Översikt av parametervärden

För att visa närsalternas (totalfosfor och totalkväve) och klorofyll-a: s
genomsnittliga halter i ytvattnet samt siktdjupet och bottenvattnets
syrehalter bland lokalerna under sommaren presenteras dessa med färgkoder
på en kartbotten (se bilagor 1-5). Även vintervärdena presenteras med
färgkoder, men parametrarna är delvis olika: ammoniumkväve, fosfatfosfor,
nitrit-nitratkväve samt totalkväve och totalfosfor (se bilagor 6-10). För att
synliggöra utvecklingen över tid presenteras tre tidsperioder, åren 1980-
1984, 1990-1994 samt 2000-2002. Parametervärdena har uträknats som ett
medeltal från dessa år. Notera att en del lokaler saknas p.g.a. oregelbunden
provtagning och andra för att övervakningsprogrammen har inletts först på
senare hälften av 1990-talet.

Halterna av totalfosfor och totalkväve under sommaren uppvisar en liknande
trend över tid där värdena stadigt har ökat från början av 1980-talet för att
vara högst under början av det nya millenniet. Ytterskärgårdens lokaler har
under alla tidsperioder lägre värden än inner- och mellanskärgårdens
lokaler.

Klorofyll-a halterna och siktdjupet har förändrats mindre markant än
närsalterna. I vattnen utanför Helsingfors kan man till och med ana en
förbättring av siktdjupet. Föga överraskande verkar förändringar i siktdjupet
vara en återspegling av klorofyll-a halterna.

Under början av 1980-talet var syrehalterna vid bottnen ännu
tillfredsställande. Under inledningen av 1990-talet började syrehalterna
minska i de kustnära lokalerna, för att hos vissa lokaler uppnå kritiskt låga
halter (under 3 mg/l) under början av det nya millenniet.

Vinterns halter av totalfosfor och totalkväve verkar också ha ökat över tid.
Då sommarvärdena uppvisar skillnader mellan inner- och ytterskärgård, är
vintervärdena rumsligt mer homogena, d.v.s. skillnaderna mellan inner- och
ytterskärgårdens lokaler verkar vara mindre. Ytvattnets fosfatfosforhalt
sjönk från 1980-talets början till 1990-talets början, för att sedan öka igen
under inledningen av 2000-talet. För kvävefraktionerna (ammoniumkväve
och nitrit-nitratkväve) verkar det som om tillståndet förbättrats sedan början
av 1990-talet, då de högsta halterna har uppmätts. De rumsliga skillnaderna,
både mellan inner- och ytterskärgård samt gradienten öst-väst är små, med
något högre värden i östra Finska viken.
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3.2 Tillståndsklassificering

För att klassificera eutrofieringsgraden bland de lokaler som ingår i
undersökningen har Naturvårdsverkets modell som presenteras i rapporten
”Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Kust och hav” (Anon. 1999)
använts. Orsaken till att den finländska klassificeringen inte används har
redan tidigare diskuterats i avsnitt 2.3. Naturvårdsverkets modell baserar sig
på en tillståndsklassificering där eutrofieringsparametrar ges en siffra från
ett till fem, ett är en låg halt och fem är en mycket hög halt. De
ifrågavarande eutrofieringsparametrarna presenteras i tabell 4 jämte
rekommenderad provtagningstidpunkt. Förutom dessa parametrar borde
även mjukbottenfauna och makrovegetation ingå i beräkningarna, men då
dessa inte rutinmässigt ingår i de finländska miljömyndigheternas
uppföljningsprogram har de utelämnats.

Tabell 4. Eutrofieringsparametrar jämte rekommenderad provtagningstidpunkt.

Baserat på parametrarna i tabell 4 har en tillståndsklassificering av lokalerna
för varje provtagningsår uppgjorts. Enbart de lokaler som har tio eller fler
mätvärden har inkluderats. Materialet har uppdelats så att klassificeringen
utförts skilt för sommarvärden (15 juli–15 september) och vintervärden (1
januari–31 mars). Orsaken är för att se om det finns skillnader mellan
sommarens och vinterns eutrofieringsgrad och för att vidare kunna utreda
vad eventuella skillnader årstidsmässigt kan bero på. Då flere
eutrofieringsparametrar ingår för både sommar och vinter (tabell 4) har en
”medeltillståndsklass” för varje år uträknats för att underlätta jämförelser
lokaler emellan. För att se om en lokals eutrofieringsgrad enligt
tillståndsklassificeringen har förändrats över tid har undersökningen
kompletterats med regressionsanalyser.

Parameter Mäts i Provtagningstidpunkt

Totalkväve ytvatten vinter+sommar

Totalfosfor ytvatten vinter+sommar

Ammoniumkväve ytvatten vinter

Nitrat+nitritkväve ytvatten vinter

Fosfatfosfor ytvatten vinter

Siktdjup ytvatten augusti

Klorofyll-a ytvatten augusti

Syre i bottenvatten bottenvatten årsminimum
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3.2.1 Tillståndsklassificering för sommarvärden

Tillståndsklassificeringen för sommarmaterialet finns presenterat i figur 5.
Materialet har uppdelats enligt lokalernas indelning i inner-, mellan- och
ytterskärgård, samt gradienten öst till väst (se figur 3 för karta över
lokalerna). De lokaler som uppvisar en statistiskt signifikant förändring över
tid enligt regressionsanalyserna (p< 0,05) är markerade med dubbla stjärnor.

För att visuellt bättre presentera tillståndsklassificeringen, visas
eutrofieringsläget bland de undersökta lokalerna under inledningen av 2000-
talet som färgkoder på en kartbotten (figur 6). Tillståndsklasserna är
uträknade som ett medeltal för åren 2000-2002.

I graferna i figur 5, liksom i figur 6 framgår att ytterskärgårdens lokaler
enligt tillståndsklassificeringen är mindre påverkade av eutrofieringen än
innerskärgårdens lokaler. Nämnvärt är att ingen av undersökningslokalerna
uppvisar en obetydlig grad av eutrofiering. Under 2000-talets början är det
bara en lokal, UUS-10A, belägen utanför Helsingfors som har en liten grad
av eutrofiering, resten av lokalerna uppvisar en tydlig eller stor grad av
eutrofiering. En mycket stor grad av eutrofiering uppvisar lokalen UUS-21
vid Stenkläppholmen i Borgå. Intressant är de stora skillnaderna i
eutrofieringsgrad mellan åren som i synnerhet provtagningslokalerna i
västra Finska viken uppvisar.
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Figur 5. Lokalernas tillståndsklasser för sommarvärdena. Lokalerna är uppdelade i

inner-, mellan- och ytterskärgård samt den geografiska indelningen i västra,

mellersta och östra Finska viken. De lokaler som är markerade med två stjärnor

visar en signifikant förändring över tid i tillståndsklassificeringen, UUS-21 (ökande

eutrofieringsgrad p=0,005), UUS-22 (ökande eutrofieringsgrad p=0,038), KAS-1

(ökande eutrofieringsgrad p=0,017), UUS-9 (ökande eutrofieringsgrad p=0,001).

Tillståndsklass 1 betecknar den lägsta graden av eutrofiering, tillståndsklass 5 den

högsta.
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Figur 6. Eutrofieringsgraden enligt tillståndsklassificeringen i de sydfinländska

kustvattnen under somrarna 2000-2002, uträknat som ett medeltal av de tre

ifrågavarande åren.

3.2.2 Tillståndsklassificering för vintervärden

Tillståndsklassificeringen över sommarvärden visade att lokalerna i
ytterskärgården var mindre påverkade av eutrofiering än innerskärgården,
denna skillnad verkar bli mindre markant under vintern. Lokalerna verkar
även vara mindre eutrofierade under vintern än under sommaren, trots det
tillhör ingen av lokalerna den lägsta eutrofieringsklassen. Lokalerna UUS-
17 och UUS-25 i Hitis skärgård, UUS-5 vid Tvärminne och UUS-18 i
Ekenäs-Ingå skärgård är enbart lite eutrofieringspåverkade under vintern,
medan lokalerna UUS-29 och UUS-21 i Sibbo-Borgå skärgård är de mest
eutrofierade.

Skillnaderna i eutrofieringsgrad längs transekten öst till väst blir mer
skönjbara under vinterhalvåret än under sommaren, där lokalerna i öst
uppvisar en högre grad av eutrofiering än lokalerna i västra Finska viken.

Vid en närmare granskning och jämförelse av tillståndsklasserna mellan
sommar och vinter framgår att variationerna på de flesta lokaler saknar
mönster. Lokalerna KAS-3 och KAS-11 i Kotkas ytterskärgård uppvisar
dock ett genomgående högre vintervärde, lokalerna UUS-18, UUS-25 och

ã DCW
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UUS-26 på var sin sida om Hangö udd och KAS-9 i Lovisa-Strömfors
innerskärgård har en genomgående högre eutrofieringsgrad under
sommaren.

Eutrofieringsläget i de sydfinländska kustvattnen under vintrarna 2000-
2002, presenteras som färgkoder på en kartbotten i figur 7. I övrigt
presenteras tillståndsklassificeringen av vintermaterialet i figur 8. Materialet
har uppdelats enligt lokalernas indelning i inner-, mellan- och ytterskärgård,
samt gradienten öst till väst (se figur 3 för karta över lokalerna). De lokaler
som uppvisar en statistiskt signifikant förändring över tid enligt
regressionsanalyserna (p< 0,05) är markerade med dubbla stjärnor.

Figur 7. Tillståndet enligt tillståndklassificeringen i de sydfinländska kustvattnen

under vintrarna 2000-2002, uträknat som ett medeltal av de tre ifrågavarande åren.

ã DCW
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Figur 8. Lokalernas tillståndsklasser för vintervärdena. Lokalerna är indelade i

inner-, mellan- och ytterskärgård samt den geografiska indelningen i västra,

mellersta och östra Finska viken. De lokaler som är markerade med två stjärnor

uppvisar en signifikant förändring över tid i tillståndsklassificeringen, KAS-9

(ökande eutrofieringsgrad p<0,001), KAS-1 (ökande eutrofieringsgrad p<0,001),

UUS-5 (minskande eutrofieringsgrad p<0,05). Tillståndsklass 1 betecknar det bästa

tillståndet medan tillståndsklass 5 motsvarar den högsta graden av eutrofiering.
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3.3 Avvikelseklassificering

Tillståndsklassificeringen beskriver enbart hur eutrofierat ett område är och
beaktar inte var undersökningslokalen är belägen och vilket det
ifrågavarande områdets naturliga näringstillstånd är. En lokal i
innerskärgården har redan av naturen högre halter av näringsämnen än en
lokal i ytterskärgården. Tillståndsklassificeringen kan således kompletteras
med en avvikelseklassificering som tar hänsyn till lokalens läge och
indikerar hur mycket eutrofieringsparametrarnas värde avviker från det
”normala”, d.v.s. det tillstånd man tror skulle råda utan mänsklig inverkan.
Även om en lokal uppvisar en relativt god tillståndsklass, kan
avvikelseklassen visa att lokalen trots allt avviker mycket från det för
området förväntade orörda tillståndet.

Avvikelseklasserna är liksom tillståndsklasserna fem till antalet, där klass 1
står för ingen/obetydlig avvikelse från normalvärdet och klass 5 står för en
mycket stor avvikelse från normalvärdet. Avvikelseklassen fås genom att
dividera tillståndsklassen med ett jämförelsevärde. Dessa jämförelsevärden
finns presenterade i Naturvårdsverkets rapport "Bedömningsgrunder för
miljökvalitet. Kust och hav" (Anon. 1999).

I likhet med tillståndsklassificeringen har materialet vid
avvikelseklassificeringen uppdelats i sommar- och vintervärden och enbart
lokaler med fler än tio mätvärden har inkluderats. Även här har
undersökningen kompletterats med regressionsanalyser för att upptäcka
eventuella förändringar över tid.

3.3.1 Avvikelseklassificering för sommarvärden

Avvikelseklassificeringens resultat för sommarvärdena finns presenterade i
figur 9. Lokalerna är presenterade enligt samma modell som för
tillståndsklasserna och signifikanta förändringar över tid finns markerade
med dubbla stjärnor.

För sommarvärdena uppvisar både ytter- och mellanskärgårdens lokaler
avvikelseklasser mellan tre och fem (tydlig till mycket stor avvikelse från
normalvärdet). Innerskärgården har i östra och mellersta Finska viken
liknande avvikelsevärden som ytterskärgården, dock aningen lägre. Minst
avviker innerskärgårdslokalerna vid Hitis och i Ekenäs-Ingå skärgård från
det normala. Dessa lokaler ligger till största del inom avvikelseklasserna två
och tre (liten till tydlig avvikelse från normalvärdet).



35

Innerskärgård, västra Finska viken

0

1

2

3

4

5

79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

År

A
vv

ik
el

se
kl

as
s

UUS-17

UUS-18

UUS-20

Innerskärgård, mellersta Finska viken

0

1

2

3

4

5

79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

År

A
vv

ik
el

se
kl

as
s

UUS-21**

Innerskärgård, östra Finska viken

0

1

2

3

4

5

79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

År

A
vv

ik
el

se
kl

as
s

UUS-22**

KAS-9

Mellanskärgård, mellersta Finska viken

0

1

2

3

4

5

79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

År

A
vv

ik
el

se
kl

as
s

UUS-9**

UUS-10

Mellanskärgård, östra Finska viken

0

1

2

3

4

5

79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

År

A
vv

ik
el

se
kl

as
s

KAS-1**

Ytterskärgård, västra Finska viken

0

1

2

3

4

5

79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

År

A
vv

ik
el

se
kl

as
s

UUS-5

Ytterskärgård, mellersta Finska viken

0

1

2

3

4

5

79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

År

A
vv

ik
el

se
kl

as
s

UUS-10A

UUS-15

Ytterskärgård, östra Finska viken

0

1

2

3

4

5

79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01

År

A
vv

ik
el

se
kl

as
s

KAS-11

KAS-10

KAS-3

Figur 9. Lokalernas avvikelseklassificering för sommarvärdena. Lokalerna är

uppdelade i inner-, mellan- och ytterskärgård samt den geografiska indelningen i

västra, mellersta och östra Finska viken. De lokaler som är markerade med dubbla

stjärnor visar en signifikant förändring över tid i avvikelseklassificeringen, UUS-22

(ökat p<0,05), UUS-21 (ökat p<0,05), KAS-1 (ökat p<0,05), UUS-9 (ökat p<0,01).

Avvikelseklass 1 betecknar en obetydlig avvikelse, medan avvikelseklass 5

motsvarar en stor avvikelse.
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Avvikelseklassificeringen presenteras i figur 10 som färgkoder på en
kartbotten för början av 2000-talet. Avvikelseklasserna är uträknade som ett
medeltal för åren 2000-2002.

Figur 10. Avvikelseklassificeringen för de sydfinländska kustvattnen för somrarna

2000-2002, uträknat som ett medeltal för de ifrågavarande åren.

3.3.2 Avvikelseklassificering för vintervärden

Avvikelseklasserna för vintermaterialet ligger på ungefär samma nivå som
för sommarmaterialet. Materialet uppvisar samma mönster som för
sommaren; ytterskärgården har de högsta avvikelseklasserna och västra
Finska vikens innerskärgårdslokaler har de lägsta avvikelseklasserna, med
undantag av UUS-26 i Ekenäs-Ingå skärgård.

Resultaten av avvikelseklassificeringen för vintervärden presenteras i figur
11 enligt samma modell som tidigare där signifikanta förändringar över tid
finns markerade med dubbla stjärnor. I figur 12 presenteras
avvikelseklasserna som färgkoder på en kartbotten.

ã DCW
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Figur 11. Lokalernas avvikelseklassificering för vintervärdena. Lokalerna är

uppdelade i inner-, mellan- och ytterskärgård samt den geografiska indelningen i

västra, mellersta och östra Finska viken. De lokaler som är markerade med två

stjärnor visar en signifikant förändring över tid i avvikelseklassificeringen, KAS-9

(ökat p<0,01), KAS-1 (ökat p<0,01), UUS-5 (minskat p<0,01). Avvikelseklass 1

betecknar en obetydlig avvikelse, medan avvikelseklass 5 motsvarar en stor

avvikelse.
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Figur 12. Avvikelseklassificeringen för de sydfinländska kustvattnen för vintrarna

2000-2002, uträknat som ett medeltal för de ifrågavarande åren.

3.4 Förändring över tid bland undersökningsparametrarna

Tillståndsklassificeringen, med tillhörande avvikelseklassificering,
klassificerade eutrofieringsgraden bland de undersökta lokalerna utgående
från ett antal eutrofieringsindikerande parametrar. Tillståndsklassificeringen
ger därmed en bild av den totala eutrofieringssituationen vid en given lokal.
För att se hur de enskilda tillskotts- och effektparametrarna bland lokalerna
har förändrats över tid utfördes regressionsanalyser.

För sommarmätningarna (15 juli - 15 september) analyserades yt- och
bottenvärden för syre, totalfosfor och totalkväve samt siktdjup och
klorofyll-a. För vintervärdena (1 januari - 31 mars) analyserades
ammoniumkväve, nitrit-nitratkväve samt fosfatfosfor. För alla parametrar
analyserades värden för både yt- och bottenvattnet. Orsaken till att olika
parametrar analyserades för sommaren och vintern är att näringsämnena
uppvisar en tydlig årscykel. Under sommaren är totalhalterna av kväve och
fosfor de mest användbara då totalhalten är ett mått på allt det kväve och
fosfor som finns i systemet, både löst och uppbundet i partiklar och
biomassa. Under vinterperioden ökar halterna av löst kväve och fosfor i
vattnet eftersom produktionen är låg samtidigt som näringsämnen tillförs

ã DCW
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från land och via deponering från luften och numera även från den inre
belastningen. Genom att analysera de lösta närsalterna för vinterperioden får
man ett mått på närsaltstillgången och därmed eutrofieringspotentialen
(Anon. 1999).

De 18 lokaler med tio mätvärden eller fler för sommarvärden och
parametrarna som analyserats finns presenterade i tabell 5. Tabellen anger
de parametrar som signifikant har minskat eller ökat över tid. Endast två
lokaler saknar signifikanta förändringar över tiden i avseende på en enda
parameter. Lokalerna med ett oförändrat tillstånd, Korsfjärden (UUS-20)
och Södra Älgö (UUS-26), finns båda i Ekenäs-Ingå innerskärgård. Två
lokaler i innerskärgården, Sandöfjärden (UUS-18) vid Ekenäs-Ingå och
Stenkläppholmen (UUS-21) vid Borgå, har syrevärden som signifikant har
minskat över tid. Längs med hela den sydfinländska kusten är den
vanligaste förändringen en ökning av fosforvärdena i både botten- och
ytvattnet.

För vintervärdena hade 16 lokaler tidsserier omfattande tio mätningar eller
fler och inkluderades således i regressionsanalysen. Sex av dessa lokaler
uppvisade ingen signifikant förändring över tiden, d.v.s. betydligt fler
lokaler än under sommaren. De oförändrade lokalerna är rätt jämnt spridda
längs med kusten, Bengtsår (UUS-17) i Hitis, Stenkläppholmen (UUS-21),
Borgå (UUS-15) och sydöstra Kitö (UUS-30) i Sibbo-Borgå skärgård,
Obbnäs (UUS-9) vid västra Porkala, och Ristisaari (KAS-3) i Pyttis
ytterskärgård. De resterande lokalerna uppvisade både ökande och
minskande parametervärden. Halterna av ammoniumkväve har på många
stationer minskat, liksom fraktionerna nitrit-nitratkväve, medan
fosfatfosforvärdena genomgående har ökat. I tabell 6 presenteras huruvida
vintervärdena för en given lokal signifikant har ökat eller minskat.
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Tabell 5. Resultat från regressionsanalyserna över sommarvärden där de lokaler

samt parametrar som signifikant har förändrats över tid visas.

LOKAL O2, O2,  Tot-P, Tot-P, Tot-N, Tot-N, siktdjup klorofyll-a

yta botten yta botten yta botten

ÖST

KAS-9 ökat ökat ökat

UUS-22 ökat

MELLAN ökat

UUS-21 ökat minskat ökat ökat

INNER- VÄST

SKÄRGÅRD UUS-17 ökat

UUS-18 minskat ökat ökat ökat

UUS-20

UUS-26

ÖST

KAS-1 ökat ökat

MELLAN- MELLAN

SKÄRGÅRD UUS-9 ökat minskat ökat

UUS-10 ökat ökat

UUS-30 ökat

ÖST

KAS-3 ökat ökat

KAS-11 ökat ökat ökat

KAS-10 ökat

MELLAN

YTTER-
UUS-
10A minskat ökat

SKÄRGÅRD

UUS-15 ökat

VÄST

UUS-5 ökat ökat ökat

UUS-23 ökat ökat
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Tabell 6. Resultat från regressionsanalyserna över vintervärden där de lokaler samt

parametrar som signifikant har förändrats över tid visas.

NH4-N NH4-N PO4-P PO4-P NO2-N+ NO2-N+

LOKAL yta botten yta botten
NO3-N,

yta
NO3-N,
botten

ÖST

KAS-9 ökat ökat ökat

MELLAN

UUS-21

VÄST

INNER- UUS-17

SKÄRGÅRD

UUS-18 minskat minskat

UUS-20 minskat

UUS-26 ökat

ÖST

KAS-1 ökat ökat

MELLAN

MELLAN- UUS-9

SKÄRGÅRD

UUS-10 minskat ökat ökat

UUS-30

ÖST

KAS-3

KAS-11 minskat

MELLAN

YTTER-
UUS-
10A minskat minskat ökat ökat ökat

SKÄRGÅRD

UUS-15

VÄST

UUS-5 minskat minskat

UUS-23 minskat

3.5 Rumsliga trender bland undersökningslokalerna

Genom att undersöka rumsliga trender bland undersökningslokalerna vill
man få reda på dels vilka de styrande parametrarna för eutrofieringsmönstret
är, dels hur de undersökta lokalerna liknar varandra eller skiljer sig från
varandra i fråga om eutrofieringsgrad.
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För att få reda på rumsliga trender och utvecklingen över tid utfördes ett
antal PC-analyser omfattande tidsperioderna 1980-1984, 1985-1989, 1990-
1994, 1995-1999 och 2000-2002. PC-analyserna presenteras inte närmare
här, enbart resultaten, den intresserade hänvisas till Lönnroth (2004).

PC-analysen för åren 1980-1984 omfattar endast lokaler belägna i mellan-
och ytterskärgården och resultaten från analysen indikerar att alla de i
undersökningen inkluderade lokalerna ännu är rätt opåverkade av
eutrofiering. Ett undantag är lokalen UUS-10 vid Östra Villinge utanför
Helsingfors, som visar en förhöjd eutrofieringsstatus som en följd av höga
kväve- och fosforhalter. Antagligen var läget under 1980-talets början det
att ytterskärgårdens vatten var rätt opåverkade av eutrofiering, medan inner-
och mellanskärgårdens vatten, i synnerhet vid större samhällen eller andra
föroreningspunkter var betydligt mer eutrofieringspåverkade.

PC-analysen för åren 1985-1989 börjar urskilja rumsliga skillnader i
eutrofieringsgrad bland lokalerna. I analysen ingår nu även en del
innerskärgårdslokaler.  Lokalerna UUS-20 i Ekenäs-Ingå skärgård och
KAS-9 i Abborrforsfjärden (Strömfors) har den högsta eutrofieringsgraden,
båda är innerskärgårdslokaler. Klorofyllgradienten visar att klorofyllhalterna
överlag är högst i östra Finska viken, medan ytterskärgårdslokalerna enligt
PC-analysen fortsättningsvis klassificeras som minst
eutrofieringspåverkade.

Lokalerna i PC-analysen från åren 1990-1994 placeras i tre grupper med
successivt ökande eutrofieringsgrad. En jämförelse med tillståndet under
1980-talet visar att en del innerskärgårdslokaler visar en ökande
eutrofieringsgrad, UUS-17 och UUS-18 i Ekenäs-Ingå skärgård tillhörde
ännu under slutet av 1980-talet till de mindre eutrofierade lokalerna.
Innerskärgårdslokalerna UUS-20 vid Ekenäs-Ingå, UUS-21 vid Borgå och
KAS-9 vid Strömfors är de mest eutrofierade lokalerna. De övriga lokalerna
i östra Finska viken har förändrats i en positiv riktning och grupperas nu till
de mindre eutrofieringspåverkade, en orsak till detta är att de alla är belägna
i ytterskärgården.

För åren 1995-1999 urskiljer PC-analysen fyra grupperingar av lokaler.
Lokalerna UUS-18 i Sandöfjärden och UUS-21 utanför Borgå har
grupperats som två egna grupper. Detta p.g.a. betydligt förhöjda kvävehalter
utanför Borgå och låga syrehalter i Sandöfjärden. De av eutrofieringen
minst påverkade lokalerna är fortsättningsvis alla belägna i ytterskärgården.
Kännetecknande för slutet av 1990-talet verkar vara att man kan börja
urskilja mönster och vad som verkar vara den bakomliggande orsaken till
eutrofiering bland ett antal lokaler. Detta fenomen stärks ytterligare under
2000-talets början, där PC-analysen åter särskiljer på dels lokaler där höga
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kvävehalter förorsakar eutrofieringsproblemet, dels lokaler där dåliga
syreförhållanden är nyckelfaktorn för eutrofieringen.   Generellt sett kan
man på basen av PC-analysen uppgjord för inledningen av 2000-talet säga
att syrebrist är ett problem speciellt förknippat med vatten i västra Finska
vikens örika innerskärgård och höga kvävehalter är ett problem i vattnen
från Sibbo-Borgå österut
.
3.6 Mellanårsjämförelse

Resultaten från PC-analyserna som presenterades i stycket om rumsliga
trender bland undersökningslokalerna (3.5) visade att olika parametrar
förklarade eutrofieringssituationen bland de olika lokalerna. Likaså visade
sig det att de parametrar som förklarar variationen bland lokalerna varierade
mellan de undersökta tidsperioderna. För att få en enhetligare uppfattning
om hur lokalerna i sig förändrats och hur de har förändrats i relation till de
övriga lokalerna, uppgjordes en mellanårsjämförelse.

För att erhålla en mellanårsjämförelse infördes parametervärdena för alla
fem tidsperioder (1980-1984, 1985-1989, 1990-1994, 1995-1999 och 2000-
2002), för alla lokaler, i en och samma PC-analys. Därefter inritades
lokalerna i skilda bilder för inner-, mellan- och ytterskärgårdens lokaler, där
de olika tidsperioderna sammankopplades för att visa förändringens storlek
och förändringens riktning över tid (figur 13-15).

Figur 13. Mellanårsjämförelse av innerskärgårdens lokaler. Tidsperioderna är

följande: 2=1985-1989, 3=1990-1994, 4=1995-1999, 5=2000-2002. Pilarnas

riktning anger åt vilket håll en given parameters värde eller klass ökar.

Eutrofieringsgraden ökar från höger mot vänster i bilden. Längden på linjen som

sammanbinder en lokals olika tidsperioder återspeglar förändringens storlek.
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Figur 14. Mellanårsjämförelse av mellanskärgårdens lokaler. Tidsperioderna är

följande: 1=1980-1984, 2=1985-1989, 3=1990-1994, 4=1995-1999, 5= 2000-2002.

Pilarnas riktning anger åt vilket håll en given parameters värde eller klass ökar.

Eutrofieringsgraden ökar från höger mot vänster i bilden. Längden på linjen som

sammanbinder en lokals olika tidsperioder återspeglar förändringens storlek.

Figur 15. Mellanårsjämförelse av ytterskärgårdens lokaler. Tidsperioderna är

följande: 1=1980-1984, 2=1985-1989, 3=1990-1994, 4=1995-1999, 5= 2000-2002.

Pilarnas riktning anger åt vilket håll en given parameters värde eller klass ökar.

Eutrofieringsgraden ökar från höger mot vänster i bilden. Längden på linjen som

sammanbinder en lokals olika tidsperioder återspeglar förändringens storlek.

Innerskärgårdens lokaler (figur 13) uppvisar de största fluktuationerna i
eutrofieringsgrad mellan åren och för lokalerna UUS-21 utanför Borgå och
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lokal KAS-9 utanför Strömfors går tillståndet över tid tydligt mot ett sämre
håll. De övriga innerskärgårdslokalerna fluktuerar mer slumpmässigt.
Likaså är skillnaderna mellan lokalerna störst (utspridda i bilden) i
innerskärgården, medan mellan- och ytterskärgårdens lokaler (figur 14 och
15) är mer homogena till sin karaktär (lokalerna är arrangerade i en klump i
bilden). Av ytterskärgårdens lokaler har i figur 15 enbart lokal UUS-5, som
är belägen vid Tvärminne, fått tidsskalan utritad eftersom den mest varierar
över tid, de övriga lokalernas skillnader över åren anses vara så obetydliga
att de inte är utritade. Ytter- och mellanskärgårdens lokaler fluktuerar mest
slumpmässigt över tid, men hos mellanskärgårdslokalen UUS-10 utanför
Helsingfors kan man se en förbättring över tid. Överhuvudtaget kan man
igen konstatera att då eutrofieringsgraden ökar från höger mot vänster i
bilderna att innerskärgården är mer eutrofierad än mellan- och
ytterskärgården.

3.7 Samband mellan tillskotts- och effektparametrar i
skärgården

Spearmans rangkorrelation användes för att se hur och i vilken grad
tillskottsparametrarna totalfosfor och totalkväve korrelerar med
effektparametrarna klorofyll-a, siktdjup och syrehalt i bottenvattnet. Då i
synnerhet fosfortillförseln till Finska viken delvis härstammar från den inre
belastningen och kvävehalterna delvis är beroende av syreförhållanden i
bottenvattnen, har korrelationsanalyser även gjorts mellan syrehalten i
bottenvattnen och totalfosfor och totalkväve i bottenvattnen.
Korrelationsanalyserna är utförda enbart på sommarvärden (15 juli–15
september).

Korrelationsanalysernas resultat finns presenterade i tabell 7, där de
parametrar som uppvisar en signifikant korrelation är markerade med ett
kryss.

Hos de flesta lokaler finns det en signifikant korrelation mellan syrehalten i
bottenvattnet och den totala fosforhalten i bottenvattnet, medan syret endast
för tre lokaler korrelerar signifikant med bottenvattnets kvävehalt. Dessa tre
lokaler är UUS-17 och UUS-18 i Ekenäs-Ingå innerskärgård och UUS-10 i
mellanskärgården utanför Helsingfors.

Av näringsämnena korrelerar både fosfor och kväve i lika stor utsträckning
med siktdjupet, även om kvävet är den parameter som korrelerar starkare
med halten av klorofyll-a. Halterna av kväve och fosfor verkar inte
nämnvärt återspegla sig på syreförhållandena vid bottnen, enbart två lokaler
uppvisar en signifikant korrelation.
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Tabell 7. Parametrarna som i korrelationsanalyserna uppvisat en signifikant

korrelation är markerade med ett kryss.

O2
botten

O2
botten

tot-P
yta

tot-P
yta

tot-P
yta

tot-N
yta

tot-N
yta

tot-N
yta

tot-P
botten

tot-N
botten siktdjup

klorofyll-
a

O2
botten siktdjup

klorofyll-
a

O2
botten

ÖST KAS-9 X X X

UUS-22 X X X

INNER- MELLAN UUS-21 X X X X

SKÄRGÅRD VÄST UUS-17 X X X

UUS-18 X X X X X X

UUS-20 X X

UUS-26 X X X X

ÖST KAS-1 X X X X X

MELLAN- MELLAN UUS-9 X X X

SKÄRGÅRD UUS-10 X X X X

UUS-30 X X X

ÖST KAS-3 X

KAS-11 X X

YTTER- KAS-10 X

SKÄRGÅRD MELLAN
UUS-
10A X X X

UUS-15 X X X X

VÄST UUS-5 X X X

UUS-23 X X X X X
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4 DISKUSSION

4.1  Förändringar  över  tid  hos  de  undersökta
vattenparametrarna

I  översikten  av  parametervärden  (bilagor  110),  där  medelvärden  över
parametrarna  presenteras  med  färgkoder  på  kartbotten,  kan  man  se  att  en
förändring har skett, från början av 1980talet fram till idag. Den allmänna
trenden är att halterna av näringsämnen har ökat, med höjda klorofyllvärden
som följd. Klorofylla halten återspeglas i sin  tur i ett minskat siktdjup. På
vissa lokaler har även syrehalterna vid bottnen försämrats. Förändringar kan
ses  både  i  sommar  och  i  vintervärdena,  men  vintervärdena  verkar  ha
förändrats mindre drastiskt än sommarvärdena, och uppvisar ställvis till och
med trender mot det bättre.

Översikten  indikerar  att  förändringar  har  skett,  genom  att  utföra  lineära
regressionsanalyser  har  andelen  statistiskt  signifikanta  förändringar
undersökts.  Regressionsanalyserna  påvisade  att  en  stor  del  av
förändringarna  de  facto  är  statistiskt  signifikanta.  Av  sommarvärdena  är
halterna av totalfosfor och totalkväve de parametrar som förändrats i största
utsträckning. Halterna av totalfosfor i ytvattnet har ökat hos hälften av de
undersökta  lokalerna  och  förändringarna  är  jämnt  fördelade  bland  inner,
mellan  och  ytterskärgårdens  lokaler.  Östra  Finska  vikens
ytterskärgårdslokaler    Aspö, Ristisaari  och Långviran   verkar vara  minst
påverkade av en fosforökning. Dessa lokaler uppvisar däremot en ökning av
totalkvävehalten i ytvattnet. Halterna av totalfosfor i bottenvattnen har även
ökat  hos  nästan  hälften  av  lokalerna.  Endast  två  lokaler  uppvisar  en
signifikant  minskning  i  bottenvattnens  syrehalt,  innerskärgårdslokalerna
UUS18  i Sandöfjärden och UUS21 vid Borgå. Hos dessa  lokaler har det
under de senaste årens somrar rått syrebrist. Även andra lokaler har stundvis
problem med syrebrist, såsom UUS26 i EkenäsIngå skärgård och KAS9 i
Abborforsfjärden. Orsaken till att dessa perioder av syrebrist inte märks som
en  signifikant  förändring  i  regressionsanalyserna  beror  antagligen  på  att
förändringarna skett så nyligen.

Intressant  är  att  klorofylla  halterna  endast  har  ökat  hos  fem  av  de
undersökta  lokalerna  och  att  förändringarna  inte  alltid  har  skett  hos  de
lokaler  som  uppvisar  en  signifikant  ökning  av  näringsämnen.  Siktdjupet,
som  anses  vara  ett  direkt  eutrofieringsindikerande  mått,  har  endast
signifikant  försämrats på  två  lokaler. Båda lokalerna är belägna i mellersta
Finska viken, vid Obbnäs och Västertokan utanför Helsingfors. Vid lokalen
UUS10  (Östra  Villinge),  även  den  belägen  utanför  Helsingfors,  har
siktdjupet  däremot  förbättrats.  En  förbättrad  vattenkvalitet  vid  Östra



48

Villinge  beror  antagligen  på  att  avloppsvattenreningen  märkbart  har
förbättrats fr.o.m. 1970talet fram till idag.

Förändringar  i  vinterhalterna  av  de  undersökta  näringsämnesfraktionerna
(fosfatfosfor, ammoniumkväve samt nitrit och nitratkväve) är färre jämfört
med  totalvärdena  under  sommarperioden.  Av  kvävefraktionerna  uppvisar
dessutom  många  lokaler positiva, d.v.s., minskande  trender  i  både  yt och
bottenvattnet.

Regressionsanalyserna  visar  hur enskilda parametrarna  har  förändrats över
tid.  I  tillstånds  och  avvikelseklassificeringen  har  alla
eutrofieringsindikerande  parametrar  inkluderats  och  klassificeringarna  ger
således  den  totala  eutrofieringssituationen  då  en  s.k.  medeltillståndsklass
och  medelavvikelseklass  har  uträknats.  Då  alla  eutrofieringsindikerande
parametrar  ingår  för  sommaren är det enbart  fyra  lokaler  som uppvisar  en
signifikant förändring, en ökande eutrofieringsgrad, över tid. Av dessa fyra
lokaler är tre belägna i BorgåLovisaStrömfors skärgård (UUS21, UUS22
och KAS1), den fjärde lokalen, UUS9, ligger vid Obbnäs.

Tillståndsklassificeringen  över  vintervärdena  visar  att  tre  lokalers
näringstillstånd signifikant har  förändrats över  tid, de  två som uppvisar en
ökande  eutrofieringsgrad  är  belägna  i  östra  Finska  vikens  inner  och
mellanskärgård  (Abborrforsfjärden  och  Ängsön)  medan  lokalen  med  en
positiv trend, UUS5, ligger i Tvärminne ytterskärgård.

4.1.1 Vad beror förändringarna över tid på?

Traditionellt  sett  har  den  yttre  belastningen  stått  för  största  delen  av  de
näringsämnen som tillförts Finska viken. Den yttre belastningen härstammar
bl.a. från industriers och samhällens punktutsläpp, från jord och skogsbruk,
från  glesbebyggelse,  från  vattendrag  och  från  naturlig  urlakning.  För
kvävets del är atmosfäriskt nedfall även en betydande källa. (t.ex. Kiirikki et
al. 2003).

Under  1970talet  minskade  mängden  kväve  och  fosfor  från  de  stora
vattendragen  Kymmene  älv,  Borgå  å  och  Vanda  å  då  mängden
avloppsvatten  till dessa minskade  (Pitkänen et al. 1987). Under 1970talet
minskade  även  belastningen  från  samhällen  då  avloppsvattenreningen
förbättrades och det blev  möjligt  att  rena  avloppsvattnen upp  till 80  % på
fosfor.  Under  slutet  av  1970talet  infördes  även  ny  reningsteknik  inom
skogsindustrin.  För  Finska  vikens  del  är  skogsindustrianläggningarna
belägna  i  Kotka  Fredrikshamn  området.  (Pitkänen et  al.  1987).
Sammanfattningen  av  1970talet  är  att  fosforbelastningen  minskade  tack
vare  ny  reningsteknik  för  avloppsvatten,  medan  kvävebelastningen  ökade.
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Den diffusa belastningen till vattendragen ökade i genomsnitt även om man
fick  bukt  på  punktutsläppen  längs  med  vattendragen.  Förbättringen  i
vattenkvaliteten var markantast utanför större samhällen så som Helsingfors,
Borgå och Kotka. (Pitkänen et al. 1987).

Under  1980  och  1990talen  översteg  belastningsmängden  från  spridd
bosättning  den  som härstammar  från  större  samhällen.  En  stor  del  av den
spridda  bosättningen  i  Finland  är  inte  uppkopplad  till  kommunala
avloppsnät,  i  Nyland är  ca. 10 %  av befolkningen utanför det  kommunala
avloppsnätet.  (Kauppila et  al.  2001,  Jarva  2005).  Från  1985  och  framåt
sjönk  fosforbelastningen  ytterligare  tack  vare  effektivare  reningsmetoder  i
både kommunala avloppsvattenreningsverk och reningen av skogsindustrins
avloppsvatten,  medan  kvävebelastningen  ökade  något.  En  markant
minskning  i  kvävebelastningen  kan  ses  från  1997  framåt,  då  man  i
huvudstadsregionen  införde  kväverening  i  avloppsvattenreningsverken,
vilket resulterade  i en trettioprocentig reduktion i punktutsläppen av kväve
till Finska viken (Pesonen 1999).

Av  litteraturen  framgår  tydligt  att  punktkällornas  betydelse  för  de  totala
utsläppen  har  minskat.  Idag  är  det  främsta  problemet  den  diffusa
belastningen där  i  synnerhet avrinning  från  jord och skogsbruksmarker är
stora. För kvävets del är det atmosfäriska nedfallet även betydande. Kvävet i
luftnedfallet härstammar  inte enbart  från områden kring Finska viken utan
även från länder så som Polen och Tyskland. Trafiken är källan till största
delen av kvävet i det atmosfäriska nedfallet (Kauppila et al. 2001).

Även om  en  kraftig  reduktion  av den  yttre  näringsbelastningen  till  Finska
viken har skett, t.ex. Pitkänen et al. (1997) rapporterar om en minskning av
25    30  %  sedan  slutet  av  1980talet,  är  närsaltstrenderna  enligt
undersökningen till största del ökande, i synnerhet för sommarvärdena.

Enligt  Kuparinen  och  Tuominen  (2001)  har  halterna  av  totalkväve,
totalfosfor liksom nitratkväve och fosfatfosfor stadigt ökat i Östersjön sedan
1970talet  och  under  1990talet.  Eutrofieringsprocessen  i  Östersjön  har
därför fortgått, trots en minskad yttre belastning. Under början av 1990talet
rapporterades det att närsaltstrenderna  i Finska viken började avta  (Perttilä
et  al.  1995).  Kväve  och  fosforbelastningen  ansågs  vara  i  balans  med  de
närsaltsmängder som genom olika processer bortfördes  från systemet. Mot
slutet  av  1990talet  började  närsaltstrenderna  ånyo  öka.  Detta  har  långt
tillskrivits den inre belastningen som påverkar närsaltstillståndet i hela viken
(Pitkänen et  al.  2003).  Den  inre  belastningen  utlöses  av  dåliga
syreförhållanden  vid  bottnen  och  påverkar  främst  vattnets  fosforhalt,  men
även kvävets cykel i ekosystemet påverkas till en viss grad av syrehalterna.
Hypoxi och anoxi inverkar på mängden tillgängligt nitratkväve i vattnet, och
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om nitrat, som är den form av kväve som denitrifieras, inte finns tillgängligt,
kvarhålls  kvävet  i  ekosystemet  (Leppänen et  al.  1988,  Kuparinen  och
Tuominen 2001).

Gemensamt  för  de  undersökningar  av  långtidsvariationer  av  närsaltshalter
som tidigare gjorts är att mätuppgifterna kommer från undersökningslokaler
i öppna Finska viken (bl.a. Kuparinen och Tuominen 2001, Pitkänen et al.
2003,  Sandén  och  Danielsson  1995),  medan  de  lokaler  som  rapporten
omfattar  genomgående är belägna  i  skärgårdszonen.  Det  kan  i detta  skede
igen vara värt att markera att man bör särskilja på kustvatten och det öppna
havet  då  man  behandlar  eutrofieringsproblemet.  De  eutrofieringseffekter
man ser  i  skärgårdszonen är  ofta  en  följd  av  lokala,  diffusa  källor,  medan
storskaligare  fenomen  ligger  bakom  eutrofieringsprocessen  i  det  öppna
havet (Cederwall och Elmgren 1990).

Vad  forskare  verkar  vara  överens  om  (bl.a.  Pitkänen et  al.  2001b  och
Pitkänen et  al.  2003)  är  att  den  yttre  belastningen  till  Finska  viken  och
Östersjön överlag, ytterligare måste reduceras för att på lång sikt minska på
eutrofieringsproblemet,  detta  gäller  reduktioner  på  både  nationell  och
internationell nivå. För de lokaler som rapporten omfattar är lokala åtgärder
är  av  största  vikt  för  att  förbättra  vattenkvaliteten.  Kusten  utbyggs
fortsättningsvis i allt högre grad och rekreationsbehovet växer, med ett ökat
tryck  på  bl.a.  vattenmiljön  som  följd.  Generellt  sett  kan  situationen  inte
förbättras  om  inte  den  diffusa  belastningen  från  spridd  bebyggelse  och
jordbruk  fås  under  kontroll  (Cederwall  och  Elmgren  1990,  Enckell et  al.
2002), oberoende av vilka åtgärder man tillämpar internationellt.

Tillstånds och avvikelseklassificeringen visar att fluktuationer mellan åren
är stora, detta gäller både sommar och vintervärdena. Enligt Alexandersson
och  Ehlert  (2003)  är  vädret  den  enskilda  faktor  som  mest  förklarar
skillnader  i  hydrografi,  biologi  och  kemi  mellan  olika  år.  Variationer  i
klimat  och  väderförhållanden  påverkar  faktorer  så  som  vattenbalans,
mängden näringsämnen som sköljs ut  till kustvattnen, vattnets  stratifiering
och växtperiodens längd. Detta i sin tur påverkar de kemiska och biologiska
förloppen  i  vattenekosystemen,  t.ex.  cirkuleringen  av  näringsämnen  och
organismsamhällenas  uppbyggnad  (Jumppanen  1999).  Alexandersson  och
Ehlert  (2003)  poängterar  även  betydelsen  av  långa  serier  av  uppmätta
värden  för  att  överhuvudtaget  kunna  detektera  förändringar  över  tid.
Förändringar  i  korta  tidsserier  försvinner ofta  i  variationer  förorsakade  av
vädret. I kustnära vatten påverkas vattenkvaliteten av många faktorer, vilka
kan förklara starka rumsliga och tidsmässiga fluktuationer. Vattenkvaliteten
påverkas av det öppna havet, tillrinningen från land, avloppsvatten och hur
vattenomblandningen sker, en process som i sin tur beror på vädret samt ett
områdes  geomorfologi.  Samverkan  mellan  sediment  och  vatten  samt
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atmosfären  och  vatten  liksom  fysiska,  kemiska  och  biologiska  processer  i
vattenmassan påverkar även de vattenkvaliteten (Pitkänen et al. 1987).

Både  regressionsanalyserna  och  tillstånds  samt  avvikelseklassificeringen
har  visat  att  förändringarna  över  tid  har  varit  mer  markanta  för
sommarvärdena än för vintervärdena. Likaså uppvisar vintervärdena i större
utsträckning  en  förändring  mot  det  bättre  än  vad  sommarvärdena  gör.
Vinterhalterna  av  kvävefraktionerna  och  fosfatfosfor  är  ett  mått  på
eutrofieringspotentialen  för  den  inkommande  sommaren  (Anon.  1999).  I
synnerhet  ammoniumkväve  och  nitritnitratkvävet  har  minskat  på  fem
lokaler  och  halterna  är  oförändrade  över  tiden  på  sex  lokaler.  Enligt
Jumppanen  (1999)  tillförs  mer  näringsämnen  kustvattnen  under  milda
vintrar än under stränga vintrar. Detta torde dock inte vara förklaringen till
de minskade  trenderna,  för det  första har man under de  senaste  tjugo åren
gått  mot  allt  mildare  vintrar,  förvisso  med  vissa  år  som  starka  undantag
(Jumppanen  1999),  dels  har  man  material  från  en  tidsserie  där  enskilda
vintrars  förhållanden  inte  borde  påverka  den  genomgående  trenden.  En
förklaring till att sommarhalterna av näringsämnen har fortsatt att stiga trots
att mindre halter av näringsämnen  finns  tillgängliga efter vintern kan vara
den  inre  belastningen.  Fosfor  frigörs  från  bottnen  vid  dåliga
syreförhållanden  och  kväve  ansamlas  i  ekosystemen  under  sommaren,
eftersom  denitrifikationen  försvagas  då  syreförhållandena  är  dåliga  vid
bottnen  (Leppänen et al. 1988). Genom inre belastning kan höga halter av
näringsämnen  upprätthållas  i  ekosystemet  trots  att  eutrofieringspotentialen
enligt  vinterhalterna  har  minskat.  En  bidragande  orsak  till  högre
sommarhalter av kväve kan vara den mängd kväve som tillförs ekosystemen
genom de blågröna algernas kvävefixering. Det råder fortfarande oklarhet i
hur  mycket  kväve  de  blågröna  algerna  kan  tillföra  ett  system.  Enligt
Leppänen et  al.  (1988) motsvarar  kvävefixeringen  ca. 10  %  av den  totala
kväveinförseln  till  egentliga  Östersjön,  enligt  Hajdu et  al.  (2003) kan  den
procentuella  andelen  uppgå  till  så  mycket  som  25    50  %.  Man  kan
spekulera  om  följderna  av  de  blågröna  algernas  kvävefixering  i  Finska
viken, där omfattande blomningar av blågröna alger under senare halvan av
1990talet fram till idag har varit mer en regel än ett undantag.

4.2 Rumsliga skillnader bland undersökningslokalerna

Tillstånds  och  avvikelseklassificeringen  för  sommar  och  vintervärdena
antyder att eutrofieringsgraden är högst i innerskärgården för att minska mot
ytterskärgården.  Ytterskärgårdens  lokaler  avviker  däremot  mest  från  det
förväntade orörda tillståndet, medan avvikelsen är mindre i innerskärgården.
På basen av tillstånds och avvikelseklassificeringen är det svårt att skönja
skillnader mellan lokaler belägna i västra, mellersta och östra Finska viken.
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I  synnerhet  för  vintervärden  uppvisar  lokalerna  i  östra  Finska  viken  och
östra  delen  av  mellersta  Finska  viken  (Borgå  och  Lovisatrakten)  högre
halter  av  fosfor  och  kväve  både  i  form  av  de  totala  halterna  och  de
oorganiska  fraktionerna.  Däremot  är  halterna  rätt  homogena  längs
transekten  inner  till  ytterskärgård.  Under  sommarmånaderna  verkar
skillnaderna  i  näringshalterna,  klorofylla  och  siktdjup  vara  mer  markanta
längs  med  transekten  inner  till  ytterskärgården,  medan  värdena  är  rätt
homogena i östvästlig riktning.

Regressionsanalyserna, som utförts för att detektera temporala trender, visar
att  det  har  skett  förändringar  i  parametervärdena.  Den  vanligaste
förändringen är en ökning  i  sommarhalterna av  fosfor och kväve, medan  i
synnerhet  kvävefraktionerna  för  vinterhalvåret  signifikant  har  minskat  på
många  lokaler.  Det  verkar  som  om  förändringarna  skett  någorlunda
homogent  längs  med  hela  Finska  vikens  kust,  mönster  längs  gradienten
inner till ytterskärgård kan ej skönjas.

Den  generella  trend  som  PCanalyserna  påvisar  är  att  innerskärgårdens
lokaler är mest påverkade av eutrofieringen, medan ytterskärgårdens lokaler
kan ses som minst påverkade av övergödning. Under 1980talet verkar höga
klorofylla  halter  vara  speciellt  förknippade  med  lokalerna  i  östra  Finska
viken.  Under  1990talet  tillkommer  flera  grupperingar  figurerna  och  vissa
lokaler faller helt och hållet ut som egna grupper. Detta beror i somliga fall
på  dåliga  syreförhållanden,  i  somliga  fall  av  höga  totalkvävehalter.  I  PC
analysen för åren 20002002 erhölls fyra grupperingar, där innerskärgårdens
lokaler  i  östra  och  mellersta  Finska  viken  karakteriseras  av  höga
kvävehalter,  medan  syrefattiga  förhållanden  grupperar  en  del  av  västra
Finska vikens innerskärgårdslokaler skilt. De lokaler med höga kvävehalter
i  mellersta  och  östra  Finska  viken  är  i  regel  även  under  2000talet
associerade med dåliga syreförhållanden vid bottnen.

4.2.1 Vad beror de rumsliga skillnaderna på?

Skillnader  mellan  inner  och  ytterskärgårdens  lokaler  har  i  denna
undersökning  framgått  vara  mer  markanta  under  sommaren  än  under
vintern. Att innerskärgårdens lokaler har den högsta eutrofieringsgraden och
således  klassificeras  med  de  högsta  tillståndsklasserna,  i  relation  till
ytterskärgårdens lokaler, kan ses som naturligt. Innerskärgårdens lokaler har
oberoende  av mänsklig  aktivitet  en högre näringsstatus  än  ytterskärgården
eftersom  det  förekommer  mera  naturlig  avrinning  från  land  och
vattencirkulationen  är  långsammare  (Appelgren  och  Mattila  2002).
Mänsklig  aktivitet  bidrar  därtill  med  en  betydande  belastning,  som
tillkommer våra kustvatten i många former. Avvikelseklassificeringen, som
förutom  eutrofieringsindikerande  parametrar  även  beaktar  deskriptiva
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parametrar,  ger  en  mer  realistisk  bild  av  läget.  Enligt
avvikelseklassificeringen  lider  den  yttre  skärgården  också  av  en  betydligt
förhöjd  näringsstatus.    Eutrofieringsproblemet  är  idag  inte  längre  ett
problem  vid  de  direkta  belastningskällorna,  utan  problemet  håller  på  att
flytta  sig  allt  längre  ut  mot  de  ytterskärgårdslokaler  som  tidigare  har
karakteriserats  som  relativt  opåverkade  av  eutrofieringen.  Det  att
skillnaderna i parametervärden längs transekten inner till ytterskärgård blir
mindre till vintern beror kanske på att primärproduktionen avstannar och de
näringsämnen som avsköljs  från  land således  transporteras mer direkt mot
ytterskärgården och det öppna havet.

Skillnader i parametervärden längs transekten östra Finska viken  till västra
Finska  viken  är  små  under  sommaren  för  att  bli  mer  framträdande  under
vintern.  Detta  beror  möjligen  på  att  belastningens  omfattning  i  de  östra
delarna av Finska viken är större än i väst och att detta tydligare syns under
vintern då landavrinningen minskar och primärproduktionen avstannar.

Tidigare  undersökningar  har  påvisat  att  halterna  av  näringsämnen  och
klorofylla  ökar  då  man  rör  sig  i  västöstlig  riktning  i  Finska  viken  (bl.a.
Sandén och Danielsson 1995, Leppänen et al. 1997). Dessa undersökningar
baserar  sig  främst  på  material  från  lokaler  belägna  i  öppna  Finska  viken.
Spatiala trender i öppna Finska viken styrs av storskaligare hydrodynamiska
processer  (så  som  stort  sötvatteninflöde  i  vikens  östra  del  och  inflöde  av
djupvatten rikt på salt i västra Finska viken) än i kustvatten (Leppänen et al.
1997).  Skärgården  måste  ses  som  ett  separat  system  som  mycket  litet
påverkas av den storskaliga vattencirkulationen i Finska viken. I skärgården
påverkas hydrografin främst av lokal morfologi och topografi (Leppänen et
al. 1997). Punktkällor och lokal diffus belastning är av stor betydelse för att
förklara rumsliga trender i skärgården.

Näringsämnen  tillkommer  våra  kustvatten  både  från  land  och  från  luften
som  atmosfäriskt  nedfall.  Kuststräckan  som  den  ifrågavarande
undersökningen täcker sträcker sig från Kotka i öst till Hitis skärgård i väst.
Under denna långa sträcka tillkommer näringsbelastningen i många former.

Tabell 2 i avsnitt 1.2.1 visade att en stor del av de näringsämnen som tillförs
våra  kustvatten  transporteras  längs  med  åar  och  andra  vattendrag  ut  till
kusten. Således kan förhöjda halter av näringsämnen i Kotkaregionen delvis
bero  på  Kymmene  älv,  medan  förhöjda  halter  av  näringsämnen  i
Borgåtrakten delvis beror på att både Illby å och Borgå å rinner ut i området.
Vanda å bidrar  i  sin  tur  till belastningen  i Helsingforsregionen  (HELCOM
1996).
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Vattenkvaliteten  utanför  större  samhällen,  städer  och  industrier,  d.v.s.
typiska  punktkällor,  har  förbättrats  efter  att  en  effektivare  rening  av
avloppsvatten införts fr.o.m. inledningen av 1970talet.

Var  näringsämnena  tillförs  påverkar  alltså  eutrofieringsmönstren,  men  på
lokal  nivå  har  omblandningen  av  vattenmassorna  och  vattenutbytet  stor
betydelse. Dessa processer styrs av kustens geomorfologi samt klimat och
väderförhållanden (Pitkänen et al. 1990). Orsaker till en högre näringshalt i
östra Finska viken diskuteras i Pitkänen et al. (1990). Området är grunt och
skärgården  minskar  på  utspädningen  av  de  tillförda  näringsämnena.
Belastningskällorna till östra Finska viken är omfattande, Kymmene älv och
Nevan  rinner ut  i området, även den diffusa belastningen  från Ryssland är
betydande  (Pitkänen et  al.  1990).  Då  belastningen  till  området  är  så  stor,
förekommer  inte  enbart  höga  halter  av  näringsämnen  i  kustvattnen  utan
förhöjda värden har även uppmätts långt ut på öppna havet.

Uppvällning  är  en  viktig  process  som  transporterar  kallt  näringsrikt
bottennära  vatten  upp  till  det  produktiva  ytskiktet.  Om  det  finns  områden
där  uppvällning  sker  med  jämna  mellanrum  kan  man  förvänta  sig  högre
halter  av  näringsämnen  i  dessa  regioner.  I  Finska  viken  sker  de  mest
frekventa  uppvällningarna  i  finländskt  vatten  vid  öppningen  till  Finska
viken  i  skärgården  kring  Hangö  udd  (Hällfors et  al.  1983,  Alenius et  al.
1998).  I  denna  undersökning  har  det  dock  framgått  att  lokalerna  i  västra
Finska  viken  är  de  minst  eutrofieringspåverkade,  om  man  mäter
eutrofieringsgraden  i effektparametrarna klorofylla  och  siktdjup. Däremot
uppvisar  lokalerna  i  området  lika  höga  sommarhalter  av  både  fosfor  och
kväve som lokalerna i övriga Finska viken.

Som  nämndes  tidigare  påverkar  även  områdets  geomorfologi  och  kustens
öppenhet  hur  väl  näringsämnena omblandas  och  transporteras  från  kusten
till det öppna havet där koncentrationerna späds ut. Skärgårdarna på bägge
sidor om Hangö udd är en myriad av holmar och skär och den västnyländska
skärgården  mellan  Hangö  och  Ingå  är  den  mest  enhetliga  och  detaljrika
kuststräckan  i  hela  Finland  (Luther  1981).  Från  Porkala  udd  till
Sibbofjärden är kusten mer öppen för att  igen övergå till att bli mer rik på
öar då man  rör  sig  från Sibbofjärden österut mot Kotka. Man kan därmed
tänka sig att vattenombytet är sämre i områden rika på skärgård än i öppna
områdena,  så  som  kring  Helsingfors,  där  vattnet  mer  effektivt  kan
transporteras ut mot det öppna havet och spädas ut.
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4.3  Samband  mellan  tillskotts  och  effektparametrar  i
skärgården

Genom  korrelationsanalyser,  mellan  tillskottsparametrarna  och
effektparametrarna,  och  mellan  effektparametern  syre  och
effektparametrarna  totalfosfor  och  totalkväve  har  parametrarnas  inbördes
beroende och påverkan utretts.

Hos de flesta lokaler (13 av 18) finns ett tydligt samband mellan syrehalten
vid  bottnen  och  fosforhalten  i  bottenvattnet.  Inga  variationer  mellan
ytterskärgård vs.  innerskärgård,  jämte östra Finska viken vs. västra Finska
viken  kan  urskönjas.  Korrelationsanalyserna  visar  att  vid  goda
syreförhållanden binds fosfor effektivt  i bottensedimenten. Vid hypoxi och
anoxi  påverkas  redoxpotentialen  och  järnkomponenternas  kemiska  form  i
sedimenten,  varvid  fosfaterna  frigörs  (Perttilä  1997).  Kopplingen  mellan
bottnens syrehalt och kvävehalt är däremot mindre märkbart, enbart hos tre
lokaler korrelerar parametrarna  signifikant med varandra. Av dessa  lokaler
är  två  belägna  i  EkenäsIngå  innerskärgård  och  en  i  mellanskärgården
utanför Helsingfors. Gemensamt för dessa tre lokaler är att de stundvis har
uppvisat dåliga syreförhållanden vid bottnen.

Hos  över  hälften  av  lokalerna  korrelerar  halten  av  totalfosfor  i  ytvattnet
signifikant med  siktdjupet. Ytterligare uppvisar  flera  lokaler en  signifikant
korrelation  mellan  ytvattnets  kvävehalt  och  siktdjupet.  Siktdjupet  i
ytterskärgården,  i  synnerhet  i  östra  och  mellersta  Finska  viken,  uppvisar
dock inte en signifikant korrelation med vare sig fosfor eller kväve.

Halten  av  klorofyllaa  i  vattnet  ses  som  ett  direkt  mått  på  mängden
växtplankton  i  havet,  och  halten  kan  direkt  relateras  till  både
närsaltstillgången  och  eutrofieringsgraden  (Anon.  1999,  Östman  och
Blomqvist  1997).  Betydligt  fler  lokaler  (11  av 18) uppvisar  en signifikant
korrelation mellan halterna av totalkväve och klorofylla än mellan halterna
av totalfosfor och klorofylla (6 lokaler av 18). Det har diskuterats mycket
om det är kväve eller fosfor som är det begränsande näringsämnet i Finska
viken. Enligt Pitkänen (1991) är ekosystemet i östra Finska viken begränsat
av  fosfor  för  att  övergå  till  att  vara  kvävebegränsat  i  västra Finska viken.
Likaså  anses  skärgårdszonen  vara  fosforbegränsad,  medan  kvävet  är  det
begränsande  näringsämnet  i  öppna  havet  (Östman  och  Blomqvist  1997).
Enligt denna undersökning verkar kvävet vara starkare kopplat  till vattnets
klorofylla  halt  än  vad  fosfor  är,  medan  siktdjupet  i  nästan  lika  stor  grad
korrelerar med både kväve och  fosfor. Däremot verkar det saknas mönster
för någon tillskottsparameter som starkare skulle styra effektparametrarna i
östvästlig  riktning  eller  längs  med  transekten  inner  till  ytterskärgård.
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Lokaler i östra Finska viken verkar överhuvudtaget inte korrelera signifikant
med vare sig kväve eller fosfor både vad gäller siktdjup och klorofylla.

Med korrelationerna mellan syrehalt vid bottnen och ytans  fosforhalt  samt
syrehalt  vid  bottnen  och  ytans  kvävehalt  försöktes  utreda  huruvida
syreförhållanden  vid  bottnen  och  eventuellt  frigjort  kväve  och  fosfor  från
bottnen återspeglar sig  i ytvattnens näringshalter. Resultaten gav enbart en
signifikant  korrelation  på  en  lokal,  UUS18  i  Sandöfjärden  i  EkenäsIngå
skärgård.  Vid  denna  lokal  tar  syret  vid  bottnen  slut  varje  sommar,  ett
fenomen  som  pågått  redan  i  över  tio  år.  Det  verkar  enligt
korrelationsanalysen  som  om  halterna  av  näringsämnen  i  ytvattnen  stiger
som en följd av syrebrist vid bottnen och utlöser en cirkel av inre belastning.

4.3.1 Problemet med syrebrist

Syrebrist  i  bottenvatten  är  ett  fenomen  som  är  väldokumenterat  i
eutrofierade vatten (Diaz och Rosenberg 1995). Tidigare har det främst varit
djupa  vattenområden  som  lidit  av problemet,  medan  företeelsen  idag  även
har dokumenterats i grundare vatten (Pitkänen et al. 2001b). Syrebrist är ett
problem med många allvarliga  följder. Det  är  inte enbart  livet vid bottnen
som  påverkas,  även  näringsämnenas  cirkulation  i  ekosystemet  alterneras
kraftigt,  med  vidare  ekologiska  effekter  som  följd  (Diaz  och  Rosenberg
1995, Karlsson et al. 2002).

Regressionsanalyserna visar att endast två lokaler har signifikant minskande
syrehalter i bottenvattnen över tid. Detta är dock inte hela sanningen. Många
lokaler, i synnerhet de grundare och kustnära, har under de senaste 5 till 10
åren  haft  allt  sämre  syreförhållanden.  Detta  kan  ses  i  översikten  av
bottenvattnens  genomsnittliga  årsminimum  av  syre  där  ingen  lokal  ännu
under  1990talets  början  hade  lägre  syrehalter  än  46  mg/l.  Att
förändringarna  inte  kan urskönjas  i  regressionsanalyserna  beror  antagligen
på  att  förändringarna  över  tid  trots  allt  varit  så  små  och  tidsperioden  inte
tillräckligt lång för att uppnå en statistiskt detekterbar förändring.

I  PCanalysen  med  parametervärden  från  åren  20002002  har  två  grupper
med  lokaler  fallit  ut  som  separata  grupperingar.  Gemensamt  för
grupperingarna  är  att  lokalerna  uppvisar  dåliga  syrehalter.  Dels  är  det
lokalerna  UUS18  och  UUS26  i  EkenäsIngå  innerskärgård,  dels
innerskärgårdslokalerna KAS9 vid Strömfors och UUS21 vid Borgå som
utöver dåliga syreförhållanden även karakteriseras av höga kvävehalter.

Dåliga  syreförhållanden  vid  bottnen  är  i  och  för  sig  inget  nytt  fenomen  i
Finska  viken,  men  tidigare  har  det  varit  djupa  lokaler  belägna  i  öppna
Finska  viken  som  lidit  av  problemet  p.g.a.  densitetsskillnader  som  har
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förhindrat  syrerikt  vatten  att  nå  vattenpelarens  bottenskikt.  I  kustvatten
beror  syrehalterna  vid  bottnen  delvis  på  förekomsten  av
temperaturskiktning,  men  även  av  andelen  organisk  belastning,  vilken
kräver syre vid nedbrytningen (Pitkänen et al. 2003). Enligt Pitkänen et al.
(2001b)  finns  syrefattiga  bottnar  i  kustvattnen ofta  i halvt  avstängda vikar
där temperaturskiktningen samt trösklar förhindrar utbyte av bottenvattnen.

Det  verkar  alltså  som om dåliga  syreförhållanden  i  grunda kustvatten  inte
kan  förklaras  av  enbart  en  parameter  i  motsats  till  en  ökad  sedimentation
som  beror  av  en  ökad  näringstillförsel.  De  lokaler  med  dåliga
syreförhållanden under sommaren, vilka omfattas i denna undersökning, är
alla  instängda  vikar  med  dåligt  vattenutbyte  (vattenomsättningsklass  tre
eller  två).  Likaså  uppvisar  dessa  lokaler  väldigt  höga  halter  av  både
totalfosfor och  totalkväve. Halterna av klorofylla verkar däremot spela en
mindre  roll  för  syreförhållandena  vid  bottnen.  Klorofylla  hos  lokalerna
med dåliga  syreförhållanden  i  mellersta och östra Finska  viken uppgår  till
över  12  g/l,  medan  lokalerna  i  västra  Finska  viken  har  betydligt  lägre
klorofyllhalter, kring 24  g/l. I Finska vikens kustnära och grunda områden
finns det många halvt avstängda vikar med förhöjda näringshalter. Man kan
därmed  befara  att  problemet  med  hypoxi  och  anoxi  i  enlighet  med  denna
undersökning håller på att förvärras.
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5 SLUTSATSER

Trots att belastningen av näringsämnen till Finska viken från punktkällor, så
som  industrier och samhällen uppkopplade  till  kommunala avloppsnät, har
minskat har närsaltstrenderna över de 30 senaste åren fortsatt att öka i hela
Finska  vikens  kustvatten.  Ett  av  de  största  problemen  bland
belastningskällorna  i  Finland  idag,  är  den  diffusa  belastningen  från
glesbygden  där  rening  av  avfallsvatten  saknas.  Även  övriga  aktiviteter  i
kustområden  förorsakar en belastning som är både svår att kvantifiera och
åtgärda, så som båtliv och  fritidsbebyggelse. Den diffusa belastningen kan
förväntas växa då skärgården byggs ut i allt större grad.

För de finländska kustvattnens del är det viktigt med lokala åtgärder för att
ytterligare  kunna  reducera utsläpp. Enligt  Leppänen et  al.  (1997)  kommer
de  mest  markanta  förbättringarna  p.g.a.  minskade  utsläpp  att  synas  i  vår
skärgård  och  inte  i  de  öppna  havsområdena.  Om  man  misslyckas  med  att
reducera  näringsbelastningen  kommer  eutrofieringen  högst  antagligen  att
öka  i  området.  Bland  annat  förväntas  det  att  utsläppen  från  Ryssland  och
Estland ökar p.g.a. uppsving i ekonomin (Kiirikki et al. 2003).

Den  inre belastningen är ett problem som blev speciellt  aktuellt mot slutet
av  1990talet  och  ses  som  ett  av  de  största  hoten  mot  en  förbättring  av
tillståndet i Finska viken. I värsta fall kan den inre belastningen motverka de
externa utsläppsminskningar som hittills uppnåtts (Pitkänen et al. 2003). En
ytterligare reduktion av den yttre belastningen ses som den enda lösningen
för  att  stoppa  den  pågående  inre  belastningen  (Pitkänen et  al.  2003).
Leppänen et al. (1997) varnar även för att nästa större saltvattenspuls genom
Kattegatt  ytterligare  kan  förstärka  stratifieringen  i  speciellt  östra  Finska
viken.  Därmed  kan  de  dåliga  syreförhållandena  ytterligare  försvåra
bindningen  av  fosfor  till  sedimenten.  Denitrifieringen  minskar  även  då
förhållandena  vid bottnen är  reducerade,  vilket  kan  leda  till  att  mer kväve
kvarhålls  i systemet. Cyanobakteriernas  förmåga att  fixera kväve kan även
det  till en del  radera effekten av yttre belastningsreduktioner  (Hajdu et al.
2003).

Undersökningen  har  visat  att  innerskärgårdens  lokaler  är  de  mest
eutrofierade,  men då man beaktar  lokalernas  läge  och naturligt  förväntade
näringsstatus är ytterskärgårdens  lokaler mest påverkade.  Så  gott  som  alla
undersökta  parametrar  har  förändrats  över  tid.  Största  delen  av
förändringarna  är  negativa,  d.v.s.  näringsämnena  och  klorofyllhalten  har
ökat,  medan  siktdjupet  och  syrehalten  vid  bottnen  har  minskat.  Den
temporala  utvecklingen  har  varit  relativt  homogen  längs  med  hela  den
sydfinländska  kusten  och  längs  med  transekten  inner,  till  ytterskärgård.
Gradienter längs med kusten kan ses  i synnerhet för halterna av kväve och
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klorofylla, där värdena stiger då man rör sig  från västra Finska viken mot
östra Finska viken.

Syrefattiga  bottnar  verkar  förekomma  längs  med  hela  kuststräckan  och
förknippas speciellt med områden där vattenutbytet är dåligt och det under
sommaren  utvecklas  en  temperaturskiktning.  Det  verkar,  baserat  på
korrelationsanalyser för lokaler som redan under många år har haft problem
med syrefattiga bottnar, som om halterna av näringsämnen i ytvattnen stiger
som en följd av syrebrist vid bottnen och utlöser en cirkel av inre belastning.
Om  en  vik  är  både  avstängd  och  har höga  närsaltshalter  verkar  det  enligt
undersökningen  som  om  hypoxi  och  anoxi  lätt  kan  uppstå.  Den
sydfinländska  kustens grunda  havsområden  har  en  mängd  halvt  avstängda
vikar,  man  kan  därmed  befara  att  problemet  med  hypoxi  och  anoxi  kan
förvärras under de kommande åren, om man inte lyckas åtgärda de förhöjda
närsaltshalterna.

Behovet  att  reducera  utsläppen  markeras  ytterligare  av
korrelationsanalyserna  som  påvisar  att  det  hos  de  flesta  lokaler  finns  ett
starkt  samband  mellan  kväve  och  fosforhalterna  och  siktdjupet,  ett
försämrat siktdjup ses i allmänhet som ett bra eutrofieringsindikerande mått.
Det  allra  starkaste  sambandet  undersökningsparametrarna  emellan
uppvisade bottnens syre och fosforhalt, vilket tyder på att det förekommer
inre  belastning  bland  de  flesta  lokaler.  Som  tidigare  nämnts  är  en  yttre
reduktion av näringsämnena enda sättet att stoppa en cykel av pågående inre
belastning.

Framtidens vattenkvalitet  i Finska viken är  långt beroende av hur väl man
ytterligare  lyckas  reducera  utsläppen,  både  i  Finland  och  i  de  övriga
Östersjöländerna,  samt  hur  vi  lokalt  längs  med  kuststräckan  klarar  av  att
hantera  det  allt  större  trycket  vår  skärgård  utsätts  för,  både  i  fråga  om
utbyggning  och  rekreation.  En  mängd  lagar  och  förordningar  har  stiftats,
vars syfte är att kontrollera markanvändningen och avfallsvattenhanteringen
i  skärgården,  samt  överhuvudtaget  de  följder  en  ökad  användning  av
skärgården leder till.  Det är viktigt för gemene man att inse att åtgärder på
lokal nivå kan vara av större betydelse för de inre kustområdenas välmående
än  de  storskaliga  åtgärder  som  tilltas  på  nationell  och  internationell  nivå.
Enligt  undersökningar  gjorda  i  Skärgårdshavet  (Hänninen et  al.  2000)  är
inner,  mellan och  ytterskärgårdens områden  långt  skilda  system  som har
olika  belastningskällor  och  eutrofieringshistoria.  Åtgärderna  för  att
förhindra  en  fortgående  eutrofiering  borde  således  vara  skräddarsydda  för
ett  givet  havsområde  och  dess  problemkällor.  Även  om  Finska  viken  har
problem med något annorlunda slag av belastningskällor än Skärgårdshavet
kan man säkerligen säga att samma princip gäller även för Finska viken.



60

6 YHTEENVETO

Itämeri on yksi tutkituimmista ja eniten ihmistoimintojen kohteena olevista
merialueista maailmassa. Tietoisuus vaaroista, jotka pilaantuminen ja ravin
teiden  liikakuormitus  aiheuttavat heräsi 1960  ja 1970luvuilla  ja  tänä päi
vänä Itämeren tila on hyvin tutkittu.

Suomenlahden  katsotaan  olevan  yksi  Itämeren  likaantuneimmista  alueista.
Suurin  ravinne  ja  orgaanisten  aineiden  kuormitus  tulee  rannikkoalueilla
paikallisista  lähteistä kuten maataloudesta, kalankasvattamoista, yhdyskun
nista ja teollisuudesta. Pietarista Nevajoesta tuleva kuormitus on merkittävä
ja  korkeat  ravinnepitoisuudet  Loviisan  ja  Helsingin  ulkopuolella  voidaan
yhdistää Kymijokeen ja Vantaanjokeen.

Yhdyskunnan  rannikkoalueelle kohdistuvat odotukset  ja visiot ovat  suuria.
Saaristoa käyttävät hyväksi nykyään yhä suuremmassa määrin ympäri vuo
den sekä turismi että ympärivuotinen asutus. Niinpä vaatimus lisärakentami
selle on myös kasvanut. Odotukset ja visiot asettuvat vastakohdaksi tiuken
tuneille ympäristövaatimuksille,  joista osa koskee myös yksittäistä  ihmistä.
Mm.  rantaasemakaavat  rajoittavat  rakentamista  vesirajaan,  jätevesiasetus
koskee  sekä  vakituista  että  vapaaajan  asutusta  ja  kaikissa  aluksissa  on
1.1.2005 alkaen oltava septitankki. Vaatimukset perustuvat siihen, että ran
nikkovesien tila ei saa huonontua sillä silloin ei voida yhteiskunnallisia odo
tuksia täyttää. Rannikkovesien tila ei ole myöskään parantunut vaikka piste
kuormittajien päästöt ovat voimakkaasti vähentyneet 1970luvulta alkaen.

Raportti keskittyy  kysymyksiin  jotka koskevat  ajallisia  ja  paikallisia  muu
toksi  parametreissa,  joita  yleisesti  käytetään  kuvaamaan  vesistöjen  tilaa.
Raportti käsittää Suomen etelärannikon Kotkasta idässä Hiittisten saaristoon
lännessä. Tarkoituksena on ollut  selvittää kuinka eri parametrit ovat muut
tuneet ajan kuluessa ja kuinka ravinteet sekä alueen morfologia vaikuttavat
perustuotantoon, näkösyvyyteen ja happiolosuhteisiin pohjan läheisyydessä.

Valittaessa  tilastollisia  menetelmiä  aineiston  analyysia  varten  tulee  mene
telmien  olla  sopivia  sekä  itse  aineistolle  että  käsiteltäville  kysymyksille.
Raportissa on käytetty  sekä perinteisiä  tilastollisia analyysimenetelmiä että
monimuuttujaanalyysejä PCanalyysien muodossa. Regressioanalyysejä on
käytetty jotta voitaisiin tehdä havaintoja ajallisista muutoksista, korrelaatio
analyysejä  tutkittaessa  tutkimusparametrien  välisiä  riippuvuuksia  ja  PC
analyyseillä selvitettiin tutkimusalueiden välisiä alueellisia eroja.

Ympäristöviranomaisten  toteuttamiin  seurantaohjelmiin  kuuluu  joukko  tut
kimusparametreja,  sekä  biologisia  että  fysikaaliskemiallisia.  Suurin  osa
kerätystä materiaalista on tosin fysikaaliskemiallista luonteeltaan. Raporttia
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varten on kerätty keskeisimmät rehevöitymistä indikoivat parametrit: fosfori
ja typpi sekä kokonaisfosforina ja –typpenä että epäorgaanisena fosforina ja
typpenä, happi, klorofyllia ja näkösyvyys.

Ravinnepitoisuus  30  viimeisen  vuoden  aikana on  kasvanut  koko  Suomen
lahden  rannikkovesissä  vaikka  pistemäinen  ravinnekuormitus  kunnalliseen
viemäriverkkoon liittyneistä yhdyskunnista ja teollisuudesta on pienentynyt.
Kuormituslähteiden suurimmat ongelmat Suomessa tänä päivänä ovat haja
kuormitus maa ja metsätaloudesta sekä viemäreihin liittämätön hajaasutus.
Myös muu toiminta rannikkoalueilla aiheuttaa kuormitusta, jonka suuruutta
on vaikea määrittää ja ryhtyä toimenpiteisiin sen hoitamiseksi. Sellaisia ovat
esimerkiksi veneily ja kesämökkiasutus. Hajakuormituksen voidaan odottaa
lisääntyvän, kun saaristoon rakennetaan yhä suuremmassa määrin.

Suomen rannikkovesille ovat tärkeitä paikalliset toimenpiteet  jotta päästöjä
pystyttäisiin  yhä  enemmän  rajoittamaan. Merkittävimmät  parannukset  pie
nentyneiden  päästöjen  seurauksena  tullaan  näkemään  saaristossamme  eikä
avomerellä.  Jos  ravinnekuormituksen pienentämisessä epäonnistutaan  tulee
rehevöityminen  mitä  suurimmalla  todennäköisyydellä  lisääntymään  saaris
tovyöhykkeessä.  Muun  muassa  päästöjen  Venäjältä  ja  Virosta  odotetaan
lisääntyvän talouden nousun myötä.

Sisäinen  kuormitus  on  ongelma,  joka  tuli  erityisen  ajankohtaiseksi  1990
luvun  lopulla  ja  joka  nähdään  yhtenä  suurimmista  tilanteen  paranemisen
uhista  Suomenlahdella.  Pahimmassa  tapauksessa  sisäinen  kuormitus  voi
kumota ulkoisen kuormituksen  vähennyksen,  joka  tähän mennessä on saa
vutettu. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen edelleen on nähtävissä ainoa
na  ratkaisuna  sisäisen  kuormituksen  kasvun  pysähdyttämisenä.  Seuraava
suurempi  suolavesipulssi  Kattegatin  kautta  voi  vahvistaa  kerrostuneisuutta
erityisesti  itäisellä  Suomenlahdella.  Silloin  huonot  happiolosuhteet  voivat
edelleen  huonontaa  fosforin  sitoutumista  sedimenttiin.  Denitrifikaatio  pie
nenee  myös  silloin,  kun  pohja  on  pelkistyneessä  tilassa,  mikä  voi  johtaa
siihen, että systeemissä säilyy enemmän typpeä. Vielä yksi  tekijä,  joka voi
vastustaa typpireduktiota on sinilevien kyky sitoa typpeä.

Tutkimus  on  osoittanut,  että  sisäsaariston  alueet  ovat  rehevöityneimpiä,
mutta  kun  tarkastellaan  alueiden  sijaintia  ja  luonnonolosuhteissa  odotetta
vissa  olevaa  ravinnetasetta,  ovat  ulkosaariston  alueet  rehevöityneimpiä.
Melkein kaikki  tutkitut parametrit ovat muuttuneet ajan myötä. Suurin osa
muutoksista on negatiivisia, ts. ravinteet ja klorofyllipitoisuus ovat lisäänty
neet,  kun  taas  näkösyvyys  ja  happipitoisuus  pohjan  lähellä  ovat  pienenty
neet. Ajalliset muutokset ovat olleet suhteellisen samanlaisia Suomen koko
eteläisellä  rannikolla  sekä mentäessä  sisäsaaristosta  ulkosaaristoon.  Ranni
kon  suuntaiset  gradientit  ovat  näkyvissä  erityisesti  typpi  ja  klorofyllia  –
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pitoisuuksien osalta,  joiden pitoisuudet nousevat  läntiseltä  Suomenlahdelta
kohti itäistä Suomenlahtea.

Vähähappisia pohjia näyttää esiintyvän  koko  rannikolla.  Niiden esiintymi
nen voidaan yhdistää alueisiin,  joilla veden vaihtuvuus on huonoa  ja  joilla
kesän  mittaan  kehittyy  lämpötilakerrostuneisuutta.  Perustuen  korrelaatio
analyyseihin alueilta, joilla jo useana vuonna on ollut ongelmia vähähappis
ten pohjien vuoksi vaikuttaa siltä, että hapenpuute pohjalla nostaa ravinnepi
toisuuksia pintavedessä ja vapauttaa sisäisen kuormituksen kierron. Jos lahti
on sekä suljettu että sen veden ravinnepitoisuus on korkea, vaikuttaa tämän
tutkimuksen mukaan siltä, että hapettomuutta ja vähähappisuutta voi helpos
ti esiintyä. Eteläisen Suomen rannikon matalat vedet käsittävät joukon puo
littain suljettuja lahtia ja siten voidaan pelätä, että hapettomuus ja vähähap
pisuusongelmat voivat pahentua  tulevina vuosina,  jos ei  ryhdytä  toimenpi
teisiin kohonneiden ravinnepitoisuuksien alentamiseksi.

Päästöjen vähentämisen tarvetta korostavat  lisäksi korrelaatioanalyysit, jot
ka  osoittavat,  että  useimmilla  havaintopaikoilla  on  typpi  ja  fosforipitoi
suuksien  ja  näkösyvyyden  välillä  vahva  korrelaatio.  Huono  näkösyvyys
nähdään yleisesti hyvänä rehevöitymistä indikoivana mittarina. Vahvin kor
relaatio tutkimusparametrien välillä oli pohjan happi ja fosforipitoisuudella,
mikä osoittaa, että useimmilla havaintopaikoilla esiintyy sisäistä kuormitus
ta. Kuten aiemmin on mainittu, on vesiin ulkoisena kuormituksena tulevien
ravinteiden vähentäminen ainoa tapa pysäyttää jatkuvan sisäisen kuormituk
sen kierto.

Suomenlahden vedenlaatu  tulevaisuudessa  riippuu pitkälti siitä, kuinka hy
vin onnistutaan päästöjen vähentämisessä sekä Suomessa että muissa Itäme
ren  rannikkovaltioissa sekä  kuinka me paikallisesti  rannikolla onnistumme
käsittelemään sitä yhä suurempaa saaristoomme kohdistuvaa painetta, jonka
rakentaminen  ja  virkistyskäyttö  aiheuttavat.  Joukko  lakeja  ja  asetuksia  on
säädetty  joiden  päämäärä  on  valvoa  maankäyttöä  ja  jäteveden  käsittelyä
saaristossa sekä yleensä niitä seuraamuksia mitä saariston lisääntyvällä käy
töllä on. Tavallisen  kansalaisen on  tärkeätä  ymmärtää,  että paikallistasolla
tehdyillä toimenpiteillä voi olla suurempi merkitys sisäsaariston hyvinvoin
nille kuin niillä suuren mittakaavan toimenpiteillä, joita toteutetaan kansalli
sella  tai kansainvälisellä  tasolla. Niiden tutkimusten mukaan,  joita on tehty
Saaristomerellä,  ovat  sisä,  keski  ja  ulkosaariston  alueet  selvästi  erilaisia
ominaisuuksiltaan   niillä on erilaiset  kuormituslähteet  ja erilaiset  rehevöi
tymishistoriat.  Toimenpiteet,  joilla  estetään  rehevöitymisen  edistyminen,
tulisi  siten  olla  räätälöidyt  kullekin  merialueelle  ja  sen  ongelmalähteille.
Vaikka Suomenlahden ongelmat  johtuvat jonkin verran toisenlaisista kuor
mituslähteistä kuin Saaristomeren ongelmat, voi varmaan todeta, että samat
periaatteet ovat käypiä myös Suomenlahdella.
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Ytvattnets genomsnittliga halt av totalfosfor under sommaren. A. 1980-1984. B. 1990-

1994. C. 2000-2002.

BILAGA 1
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Ytvattnets genomsnittliga halt av totalkväve under sommaren. A. 1980-1984. B. 1990-

1994. C. 2000-2002.

BILAGA 2
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Ytvattnets genomsnittliga halt av klorofyll-a under sommaren. A. 1980-1984. B. 1990-

1994. C. 2000-2002.

BILAGA 3
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Ytvattnets genomsnittliga siktdjup under sommaren. A. 1980-1984. B. 1990-1994. C.

2000-2002.

BILAGA 4
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Bottenvattnets genomsnittliga årsminimum av syre. A. 1980-1984. B. 1990-1994. C.

2000-2002.

       BILAGA 5
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Ytvattnets genomsnittliga halt av totalfosfor under vintern. A. 1980-1984. B. 1990-

1994. C. 2000-2002.

BILAGA 6
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Ytvattnets genomsnittliga halt av totalkväve under vintern. A. 1980-1984. B. 1990-

1994. C. 2000-2002.

     BILAGA 7
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Ytvattnets genomsnittliga halt av fosfatfosfor under vintern. A. 1980-1984. B. 1990-

1994. C. 2000-2002.

   BILAGA 8
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Ytvattnets genomsnittliga halt av ammoniumkväve under vintern. A. 1980-1984. B.

1990-1994. C. 2000-2002.

BILAGA 9
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Ytvattnets genomsnittliga halt av nitrit- och nitratkväve under vintern. A. 1980-1984.

B. 1990-1994. C. 2000-2002.

BILAGA 10
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