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Slemmern, 63, Ö. Saggöfjärden, 64 S. Saggöfjärden, 65, N. Bovik och 66, Mariehamns hamn. 

Klassificering med säsongens medel klorofyll-a halt, och medeltal av observationerna per 

vattenförekomst klassade två vattenförekomster till hög ekologisk status, sex till god status, och 12 till 

måttligt status (Figur 66). Till otillfredsställande och dålig status klassades 16 respektive 22 

vattenförekomster. 

 
Figur 66. Klassificering av åländska kustvatten med säsongens medel klorofyll-a halt och medeltalet 
av observationer per vattenförekomst. 
Figure 66. Classification of Åland coastal areas using the mean chlorophyll-a for the season, a mean 
of observations per water body. 
 
 
Klassificering genom att använda den sämsta observationen (per vattenförekomst) av säsongens 

medel klorofyll-a halt enligt one out- all out -principen klassificerar tre vattenförekomster till hög status, 

sex till god status och 15 till måttligt status (Figur 67). Till otillfredsställande och dålig status klassades 

16 respektive 18 vattenförekomster. 
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Figur 67. Klassificering av åländska kustvatten genom att använda den sämsta observationen per 
vattenförekomst av säsongens medel klorofyll-a halt enligt one out- all out -principen. 
Figure 67. Classification of Åland coastal areas with the mean chlorophyll-a for the season, the mean 
of observations per water body. 
 

3.3 Sammanställning av makrofytkarteringar 

 

Det fanns 200 profiler undersökta runt Åland. Av dessa hade 124 hårdbotten och kunde användas för 

framtagandet av referensvärden och klassgränser (Figur 68).  
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Figur 75. Klassificering av åländska kustvatten med makrofyternas djuputbredning enligt åländska 
referensvärden. 
Figure 75. Classification of coastal areas of Åland Islands with depth distribution of macrophytes 
according the reference values from Åland. 
 
Klassificeringsförslag enligt de svenska referensvärdena för närliggande kustområden i Stockholms 

skärgård ger något avvikande resultat från klassificeringsförslag enligt de åländska data. Totalt åtta 

vattenförekomster uppnår hög status, nio god status och fem måttlig status. Endast tre 

vattenförekomster har otillfredsställande och inga dålig ekologisk status enligt klasificeringen. 

Klassificering presenteras i Figur 76. 

 



 65 

 
Figur 76. Klassificering av åländska kustvatten med makrofyternas djuputbredning enligt svenska 
referensvärden. 
Figure 76. Classification of coastal areas of Åland Islands with depth distribution of macrophytes 
according the reference values from Sweden. 

 

3.5 Sammanfattning av resultat 

Klassificering enligt parametrarna säsongens medel klorofyll-a halt och makrofyternas djuputbredning 

ger väldigt olika ekolgisk status indelning för åländska kustvatten (Tabell 10). Om man vill att 

parametrarna skall vara kommensurabla (mätbara med samma mått; jämförbara), skall man slå ihop 

dessa och även beakta den biologiska kvalitetsfaktorn bottenfauna samt de fysikalisk-kemiska 

kvalitetsfaktorer som stöder biologiska kvalitetsfaktorer. 

 
























