
 

 

 

 
Norra Bottenhavets, Kvarkens och södra 
Bottenvikens status 2022  
Sammanfattning av övervakningsresultat för vattenkvalitet 

 

 

Sammanfattning 

Kustvattnens vattenkvalitet har följts upp på 36 av miljöförvaltningens observationsplatser år 2022. I den här 
rapporten presenteras resultaten från observationsplatser inom fyra olika vattenförekomster, samt informat-
ion om algblomningar på basis av observationer i Järviwiki och Finlands miljöcentrals TARKKA-tjänst.  

I Kaskö-Sideby området (vattenförekomst Kaskinen-Siipyy i norra Bottenhavet) var klorofyllhalten, 
totalfosforhalten, totalkvävehalten och siktdjupet i medeltal på en måttlig nivå på sommaren 2022. Klorofyll-
halten varierade mycket under sommaren. I augusti uppmättes 10 µg/l, vilket är högsta uppmättahalten un-
der perioden 2017–2022. 

I Kvarken var klorofyllhalten, totalkvävehalten och siktdjupet till största delen inom gränserna för god 
status i Östra Gloppets område år 2022. Totalfosforhalten visade på hög status. Statusen var svagare i Ut-
grynnan-Molpehällornas område, där klorofyllhalten, totalkvävehalten, totalfosforhalten och siktdjupet till 
största delen låg inom gränserna för måttlig status. Variationerna var stora för alla indikatorer för vattenkva-
litet i Utgrynnan-Molpehällornas område.  

I Tankars område (södra Bottenviken) var totalfosforhalten, totalkvävehalten och siktdjupet i medeltal 
på en god nivå på sommaren 2022. Klorofyllhalten varierade stort från hög till dålig status.  

Säsongen för blågrönalgblomningar började i havsområdet efter midsommaren år 2022. Fler obser-
vationer gjordes i havsområdet år 2022 jämfört med tidigare år. Observationerna kom ganska jämnt efter 
midsommar, men observationerna ökade i synnerhet i slutet av sommaren. Också observationen gällande 
rikliga algblomningar ökade i havsområdet i augusti i takt med varmare väder och störtregn. År 2022 var 
förhållandena gynnsamma för blågrönalger på grund av värmen, ljuset och näringsämnen som sköljdes ut 
från avrinningsområdena med regnen.  
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Bild 1: De granskade områdenas placering i norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken. På kartan visas observationsplatser och 
vattenförekomster.  

 

Vattenföre-
komst 

Övervakningsplats Observationsplats Observation-
ernas antal 
sommaren 
2022 

3_Seu_070  
Kaskinen-Siipyy 

LSU 27 Domarkobban, 
Skaftung  
LSU-26 

Vav-17 VII-5  
Orion (ålagd kontroll) 
Kp5 Östra Björn 
(ålagd kontroll) 
LSU 26 

8 st  
(observations-
platsernas 
djup 10–29 m) 

3_Mu_110  
Utgrynnan-
Molpehällorna 

LSU-11 Vav-11 V-4 Bergö  
Vav-12 V-5 Rönnskär 

Vav-11 V-4 
Vav-12 V-5 

4 st  
(observations-
platsernas 
djup 18–27 m) 
 

3_Mu_050  
Östra Gloppet 

Vavy 19-Storbådan Vavy 19-Storbådan 
Vav-4 I-4 
Vav-6 I-5A 

8 st 
(observations-
platsernas 
djup 20–63 m) 
 

3_Pu_060  
Tankar 

Kokkolan edusta K-A  
Kokkolan edusta K-B 
Pe-2 Kokkolan edusta 

Kokkolan edusta K-A 
(även ålagd kontroll) 
Kokkolan edusta K-B 
Pe-2 Kokkolan 
edusta  
Kokkolan edusta K-C 
(ålagd kontroll) 

13–14 st 
(observations-
platsernas 
djup 12–19 m) 
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Övervakning av kustvattnens status i området som granskas 

På sommaren 2022 har kustvattnens vattenkvalitet följts upp på 36 av miljöförvaltningens observationsplat-
ser, dessutom har verksamhetsutövarnas obligatoriska kontroller utförts i området. I den här rapporten pre-
senteras vattenkvalitetsresultat från observationspunkter i fyra vattenförekomster. En vattenförekomst är ett 
vattenområde som avgränsats inom vattenvårdsplaneringen. I rapporten ingår också information om alg-
blomningar på basis av observationer i Järviwiki och Finlands miljöcentrals TARKKA-tjänst. Till övervak-
ningen av kustvatten hör förutom vattenkvalitet även övervakning av växtplankton, bottendjur och makrofy-
ter (makroskopiska alger och vattenväxter). NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för övervakningen 
i norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken. Alla områdets övervakningsresultat finns på adressen 
www.syke.fi/avoindata > Ympäristötietojärjestelmät (på finska, kräver registrering).  

Övervakningen av kustvatten är en del av ytvattnens övervakning, som är miljömyndigheternas uppgift 
som är reglerad enligt lag. Övervakningsresultaten berättar om vattnens nuvarande tillstånd och visar också 
hur vattnens status har förändrats under en längre tid. Informationen som fås från övervakningen används 
bland annat för den ekologiska och kemiska statusbedömningen av vatten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1: Beskrivning av indikatorer som används vid statusbedömningen av havsområdet.  

Parameter/indikator Beskrivning  
A-klorofyll A-klorofyllhalten visar biomassan hos växtplankton som lever i vattenmassan. 

Växtplanktonsamhällets biomassa ökar som en följd av eutrofiering.  
Totalfosfor  Överskott av näringsämnen (fosfor och kväve) som hamnar i havet till följd av 

mänsklig verksamhet, och som orsakar eutrofiering. Hög näringsämneshalt och 
förhållandet mellan dem är en förutsättning för algblomningar, minskat siktdjup 
samt högre syreförbrukning. I vatten förekommer fosfor som löst fosfatfosfor, 
lös organisk fosfor och i partikelform. Växtplankton kan endast använda fosfat-
fosfor.  

Totalkväve Överskott av näringsämnen (fosfor och kväve) som hamnar i havet till följd av 
mänsklig verksamhet, och som orsakar eutrofiering. Hög näringsämneshalt och 
förhållandet mellan dem är en förutsättning för algblomningar, minskat siktdjup 
samt högre syreförbrukning. I vatten förekommer kväve både som löst och i or-
ganisk form. Den viktigaste lösta formen av kväve är nitratkväve.  

Siktdjup Siktdjup mäts genom att långsamt sänka ner en vit, rund skiva mot botten. Sikt-
djupet är det djup där skivan man inte längre kan se skivan. Siktdjupet påverkas 
av planktonorganismer så som växtplankton, fast substans, humus och oorga-
niska föreningar.  

 
 

NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för övervakningen av kustvatten i norra Bottenha-
vet, Kvarken och södra Bottenviken. Kustvattnens övervakning utförs på 36 stationer 2–4 gånger per 
år och på tre intensivstationer (två i Kvarken och en utanför Karleby) 10–14 gånger per år. Växt-
planktonprover tas årligen på sommaren på 5–10 kustobservationsplatser. Bottendjursprov tas årli-
gen ca 5–10 platser och djurplanktonprover på fem kustvattenområden. Finlands miljöcentral ansva-
rar för övervakningen på öppet hav. Naturresursinstitutet ansvarar för uppföljningen av fisk i kustom-
rådet.  

http://www.syke.fi/avoindata
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I tabell 1 beskrivs vad olika parametrar/indikatorer berättar om havet. I den här rapporten har man an-

vänt miljöförvaltningens övervakningsdata i grafer, där klassgränserna enligt vattenvårdsplaneringens eko-
logiska statusbedömning och tidsintervall beaktas (till exempel 1.7.–7.9. för totalfosfor i Bottenhavet). Re-
sultat från obligatoriska kontroller ingår delvis också. Eftersom vattenvårdsplaneringens statusbedömning 
beräknas utgående från en sex års period och utgående från observationsplatser, så motsvarar de här års-
visa resultaten inte helt och hållet den ekologiska statusbedömningens resultat. 

Kustvattenförekomsterna som övervakas mer intensivt visas i bild 1 och de är Utgrynnan-Molpehällorna 
(Kvarken), Östra Gloppet (Kvarken) och Tankar (södra Bottenviken). Dessutom presenteras resultat från 
vattenförekomsten Kaskö-Sideby (Kaskinen-Siipyy, norra Bottenhavet). De granskade vattenförekomsterna 
har en måttlig status enligt bedömningen från år 2019, förutom Utgrynnan-Molpehällorna som har god eko-
logisk status. Bedömningen baserar sig på data från år 2012–2017 och där beaktas a-klorofyll, växtplank-
tons totalbiomassa, bottendjursdata, delvis makrofytdata och som stödande parametrar totalfosfor, total-
kväve och siktdjup.  

År 2022 var luftens medeltemperatur i juli och augusti ca 17 °C och i september ca 10 °C. Ytvattnets 
temperatur var i juli och augusti ca 17 °C och i september ca 12 °C i vattenförekomsten Utgrynnan-Molpe-
hällorna. Vattenskiktet nära botten var ca 2–6 °C svalare. På basis av vattenprovsresultat var skillnaden hu-
vudsakligen liten mellan yt- och bottenvatten med tanke på salthalt. Skillnaden var störst i juli och septem-
ber. Näringsbelastningen från älvarna till havet var störst i april och i början av augusti (bild 2). Information 
om temperatur, salinitet och belastning presenteras i bilaga.  

 
Bild 2: Fast substans som sköljs ut till följd av rikliga regn syns i Finlands miljöcentrals TARKKA-tjänsts bild 9.8.2022 till exempel i Toby 
ås mynningsområde utanför Vasa stad och i Kyro älvs mynningsområde. https://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tarkka/index.html  

https://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tarkka/index.html
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Kustvattnens status och dess utveckling 2017–2022 

I norra Bottenhavets område övervakas vattenkvaliteten i vattenförekomsten 3_Seu_070 Kaskinen-Siipyy 
på övervakningsplatserna LSU26 ja LSU 27 Domarkobban, till vilka fyra observationsplatser är kopplade 
(bild 1). På sommaren 2022 var klorofyllhalten, totalkvävehalten, totalfosforhalten och siktdjupet i medeltal 
på en måttlig nivå (bild 3). Klorofyllhalten varierade mycket under sommaren. I augusti uppmättes 10 µg/l, 
vilket är högsta uppmättahalten under perioden 2017–2022. Under perioden har vattenkvaliteten varierat 
mellan god och måttlig och ingen klar förändringsriktning kan observeras. De senaste årens ökade klorofyll-
halt och försvagade siktdjup visar ändå tecken på att statusen håller på att försämras.  

 
Bild 3: Statistik för klorofyll a-halten, siktdjupet, totalfosforhalten och totalkvävehalten på sommaren 2017–2022 i vattenförekomsten 
Kaskinen-Siipyy i norra Bottenhavet. Proverna är tagna 1.7.-7.9. Den svarta linjen visar gränsen mellan god och måttlig status. 
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I Kvarkens område övervakas vattenkvaliteten på fem observationsplatser i vattenförekomsterna 
3_Mu_110 Utgrynnan-Molpehällorna ja 3_Mu_050 Östra Gloppet (bild 1). I Utrgynnan-Molpehällornas om-
råde var klorofyllhalten, totalkvävehalten, totalfosforhalten och siktdjupet mest inom gränserna för måttlig 
status (bild 4). Variationerna var stora för näringsämnes- och klorofyllhalterna.  Åren 2017–2022 har vatten-
kvaliteten varierat mellan god och måttlig status. Det saknas resultat från år 2019 med undantag för 
sikdtjup. De senaste årens ökade klorofyllhalt och försämrade siktdjup tyder på att statusen möjligen för-
sämras också i Utgrynnan-Molpehällornas område.  

 

 
Bild 4: Statistik för klorofyll a-halten, siktdjupet, totalfosforhalten och totalkvävehalten på sommaren 2017–2022 i vattenförekomsten Ut-
grynnan-Molpehällorna i Kvarken. Proverna är tagna 1.7.-7.9. Den svarta linjen visar gränsen mellan god och måttlig status. 
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 Sommaren 2022 var klorofyllhalten, totalkvävehalten och siktdjupet till största delen inom gränserna för 
god status i norra Kvarken i Östra Gloppets område år 2022 (bild 5). Totalfosforhalten visade på hög status. 
Resultat saknas från år 2019 med undantag för siktdjup. Variationerna inom vattenkvalitetsparametrarna 
var ganska liten år 2017–2022 och parametrarna har huvudsakligen hållits inom gränserna för samma 
klass.  

 

 
Bild 5: Statistik för klorofyll a-halten, siktdjupet, totalfosforhalten och totalkvävehalten på sommaren 2017–2022 i vattenförekomsten 
Östra Gloppet i Kvarken. Proverna är tagna 1.7.-7.9. Den svarta linjen visar gränsen mellan god och måttlig status. 
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I södra Bottenvikens område övervakas vattenkvaliteten på fyra observationsplatser i vattenförekoms-
ten 3_Pu_060 Tankar utanför Karleby. På sommaren 2022 var totalfosforhalten, totalkvävehalten och sikt-
djupet i medeltal på en god nivå (bild 6). Klorofyllhalten varierade stort från hög till dålig status. Under åren 
2017–2022 har vattenkvaliteten varierat mellan hög och måttlig beroende på parameter, och ingen klar änd-
ringsriktning kan observeras.  

 

 
Bild 6: Statistik för klorofyll a-halten, siktdjupet, totalfosforhalten och totalkvävehalten på sommaren 2017–2022 i vattenförekomsten Tan-
kar i södra Bottenviken. Proverna är tagna 7.7.-7.9. Den svarta linjen visar gränsen mellan god och måttlig status. 
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Massförekomst av cyanobakterier – blågrönalgblomningar 

Säsongen för blågrönalgblomningar började i havsområdet efter midsommaren år 2022. Fler observationer 
gjordes i havsområdet år 2022 jämfört med tidigare år. Observationerna fördelades ganska jämnt över som-
marsäsongen efter midsommar, men observationerna ökade i synnerhet i slutet av sommaren. I havsområ-
det observerades blågrönalger i synnerhet utanför Vasa samt i skyddade vikar bland annat i Kaskö och Ma-
lax på sommaren 2022. De dagliga satellitbilderna i TARKKA-karttjänsten stöder dessa observationer. Det 
kom också fler observationer än vanligt från allmänheten om blågrönalger i havsområdet. Också observat-
ionen gällande rikliga algblomningar ökade i havsområdet i augusti i takt med varmare väder och störtregn. 
Förhållandena gynnsamma för blågrönalger på grund av värmen, ljuset och näringsämnen som sköljdes ut 
från avrinningsområdena med regnen. Algblomningar förekom ställvis i havsområdet ännu i november. 

Observationer om blågrönalger matas in i Järvi&Meriwikis karttjänst som är öppen för alla (www.jar-
viwiki.fi). På NTM-centralen i Södra Österbottens område följs algsituationen upp på 9 officiella platser i 
havsområdet i Österbotten och Mellersta Österbotten. Medborgare kan mata in sina blågrönalgobservat-
ioner i Järvi&Meriwiki-tjänsten eller vesi.fi karttjänsten, också observationer som matats in med Havain-
tolähetti-appen syns i Järvi&Meriwikis karttjänst.  

Säsongssammanställningen av algblomningar i Finlands miljöcentrals TARKKA-tjänst visar att ytföre-
komster av blågrönalger bedöms vara säker på endast ett litet område i Bottenhavet sommaren 2022 (bild 
7). Området där förekomst bedöms vara möjlig sträcker sig över hela Bottenhavet och upp till Kvarken.    

 

 

 

 
Bild 7: Säsongssammanställning av algblomningar vid ytan enligt Finlands miljöcentrals TARKKA-tjänst. Tolkningskartan visar sannolik-
heten att en ytalgblomning förekommer på ett visst område. Kartans klasser är 1 blå) inga ytalger, 2 gul) möjligt, 3 orange) sannolikt och 
4 röd) säkert att algblomning förekommer. Tilläggsuppgifter (på finska): https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B2961D524-3A1C-43AA-
947E-16F1C6920453%7D  

2022 2021 

2020 2019 

http://www.jarviwiki.fi/
http://www.jarviwiki.fi/
https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B2961D524-3A1C-43AA-947E-16F1C6920453%7D
https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7B2961D524-3A1C-43AA-947E-16F1C6920453%7D
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Omfattande obligatoriska kontroller i kustområdet 

Utöver miljöförvaltningens övervakningar utförs även obligatoriska kontroller årligen på NTM-centralen i 
Södra Österbottens verksamhetsområde. Kontrollerna baserar sig på miljötillstånd som verksamhetsutö-
vare innehar. De obligatoriska kontrollerna görs av till exempel avloppsreningsverk, industrianläggningar, 
vattendragsprojekt och fiskodlingsanläggningar. I de mer omfattande kontrollerna ingår vattenkvalitetskon-
troll och dessutom kontroll av biologiska parametrar. Det görs årsrapporter på basis av kontrollresultaten 
och flera års resultat granskas i mer omfattande rapporter som utarbetats med några års mellanrum. De 
obligatoriska kontrollerna och övervakningen som staten bekostar stöder varandra effektivt. Mer omfattande 
rapporter som blivit klara år 2022 (på finska): 

 
• Kristiinankaupungin - Närpiön merialueen edustan kalankasvatuslaitosten vesistövaikutus- ja kuormitustarkkailu 2021, 

KVVY Tutkimus Oy  
• Metsä Board Oyj. Kaskisten edustan vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2021, Afry Finland Oy 
• Vaasan edustan merialueen vedenlaatutarkkailu vuonna 2021. KVVY Tutkimus Oy 
• Pietarsaaren edustan merialueen yhteistarkkailun vuoden 2021 tulokset. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 

48. https://pvy.fi/julkaisut/  
• Kokkolan edustan merialueen yhteistarkkailun tulokset 2021. Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisuja 49. 

https://pvy.fi/julkaisut/  

Förändringar under längre tid 

År 2022 var luftens temperatur nära jämförelseperiodens värden (1991–2020) på Karleby Tankars obser-
vationsstation. Också vattnets temperatur var i medeltal på samma nivå som under de senaste åren i Ut-
grynnan-Molpehällornas vattenförekomst. I juni och september var det störst skillnad mellan skiktet vid ytan 
och det bottennära skiktet med tanke på temperatur och salthalt. Årets högsta vattentemperatur, 23,2 °C, 
uppmättes 12 juli på observationsplatsen Pietarsaaren edusta P53 som finns i Larsmo kommuns område 
utanför Jakobstad. Åtgärdsprogrammet för år 2022–2027 inom Finlands havsvårdsplan behandlar klimatets 
uppvärmning, som höjer temperaturen också i Östersjön. Under de senaste hundra åren har ytskiktet i Ös-
tersjön blivit 1,2 °C varmare. Det har inte gjorts någon statistisk analys av temperaturmätningarna i kustom-
rådet i Österbotten och Mellersta Österbotten men förändringen är sannolikt större i grunda kustområden.   

De granskade vattenförekomsterna i områdets södra delar hade måttlig status på basis av sommarens 
indikatorresultat, medan norra områdets vattenförekomster hade god status. I åtgärdsprogrammet inom Fin-
lands havsförvaltningsplan konstateras att fosfatfosforhalten har ökat i Bottenhavets mellersta delar vintertid 
under perioden 2001–2019. En ökad fosforhalt gynnar förekomsten av blågrönalger (cyanobakterier) i syn-
nerhet i samband med hög sommarvärme. På sommaren 2022 konstaterades massförekomster av 
blågrönalger i Bottenhavet och södra delarna av Kvarken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pvy.fi/julkaisut/
https://pvy.fi/julkaisut/
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Bilaga: Uppgifter om temperatur, salinitet och belastning 

 

Medeltemperatur per månad på Meteorologiska institutets observationsplats Kaskö Sälgrund och Karleby 
Tankar år 2017–2022 (https://www.ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus). 
 

 
 
 
 

Vattnets temperatur (ytskiktet och det bottennära skiktet) som månadsmedelvärden baserat på resultat från 
vattenprovtagning i vattenförekomsten Utgrynnan-Molpehällorna (observationsplatser Vav-11 V-4 och Vav-
12 V-5). 
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Vattnets salthalt (ytskiktet och det bottennära skiktet) som månadsmedelvärden baserat på resultat från vat-
tenprovtagning i vattenförekomsten Utgrynnan-Molpehällorna (observationsplatser Vav-11 V-4 och Vav-12 
V-5). 
 

 
 
 

Daglig fosforbelastning (kg/dag) på miljöförvaltningens observationsplats Skatila Kyro älv (Finlands miljö-
central, Vemala belastningsberäkning) 

  

3,5

4

4,5

5

5,5

6

2 5 7 9 11 3 6 8 10 2 5 7 9 11 3 6 8 10 2 5 7 9 11 3 6 8 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022

sa
lin

ite
t, 

‰

ytskikt

bottennära skikt



 

 

UTSIKTER | MARS | 2023 
 
NORRA BOTTENHAVETS, KVARKENS OCH SÖDRA BOTTENVIKENS STATUS 2022 
SAMMANFATTNING AV ÖVERVAKNINGSRESULTAT FÖR VATTENKVALITET 
 
NTM-centralen i Södra Österbotten 
 
02/2023 | Enheten för vattenresurser, AB 
Ombrytning: A Bonde | Foton: A. Bonde, M. Bonde, J-T Roininen | Karta: A. Bonde  

 
www.doria.fi/ely-keskus  | www.ntm-centralen.fi 

 

 

 

Foto: © NTM-centralen i Södra Österbotten | AB 

 

Tilläggsuppgifter: 
Övervakning av ytvattnens status (vatten.fi) 
Vattnens ekologiska och kemiska status (vatten.fi) 
Eutrofieringen är Östersjöns värsta problem (ostersjon.fi) 
Indicators, environmental status in the Baltic Sea (Östersjöns tillstånd och utveckling, på engelska) (helcom.fi) 

På sommaren 2022 förekom 
blågrönalgblomningar i havsområdet i 
synnerhet i augusti till följd av varmt 
väder och störtregn. Näringshalterna i 
kustvattnen är huvudsakligen på en god 
eller måttlig nivå, norr om Kvarken till 
och med på en nivå som motsvarar hög 
status.  
 
Havets tillstånd övervakas regelbundet 
av miljöförvaltningen och i den här 
rapporten presenteras resultat från 
norra Bottenhavet, Kvarken och södra 
Bottenviken. 
 

http://www.ntm-centralen.fi/
https://www.vesi.fi/sv/vesitieto/overvakning-av-ytvattnens-status/
https://www.vesi.fi/sv/vesitieto/vattnens-ekologiska-och-kemiska-status/
https://ostersjon.fi/sv-FI/Naturen_och_dess_forandring/Ostersjons_tillstand/Eutrofiering
https://helcom.fi/baltic-sea-trends/indicators/
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