
Vi värnar vårt vatten

Kväverening bra  
för Östersjökusten

Om Himmerfjärden  
Nitrogen Study 

Slutsatser
Cyanobakteriernas kvävefixering under sommaren medför att 
kvävereningens miljönytta minskar. I Himmerfjärden förefaller 
dock tillförseln av fixerat kväve vara liten i relation till minsk
ningen i tillförseln av kväve från Himmerfjärdsverket. Åren med 
full kväverening (1998–2000, 2003–2004) hade också den lägsta 
medelkoncentrationen av totalkväve i ytskiktet. 

Kväverening ger mindre klorofyll och växtplankton•	
biomassa under både vår och sommar.

I Himmerfjärden, som har stor tillförsel av fosfor från •	
Östersjöns djupvatten, medförde kvävereningen ökad 
förekomst av kvävefixerande cyanobakterier.

Kväverening ger tydligt minskad totalkväve  koncentration •	
i ytskiktet.

Kvävefixering upphäver inte ens under sommaren kväve•	
reningens positiva effekt på vattenkvaliteten.

Kvävereningen har inte givit problem med toxiska eller •	
ytansamlade cyanobakterier.

Omkringboende har upplevt förbättrad vattenkvalitet med •	
kväverening i Himmerfjärdsverket.

Enligt bedömningsgrunden ’Växtplankton’ har status •	
förbättrats från ’otillfredsställande’ till nära ’god’.

Slopad kväverening 2007 och 2008 ökade åter  •	
mängden klorofyll både vår och sommar.

Kväverening gör miljönytta även om cyanobakteriernas •	
kvävefixering ökar.

Genom ett långvarigt samarbete mellan Systemeko-
logiska institutionen, Stockholms universitet (SISU), 
Syvab och periodvis Naturvårdsverket (NV), MISTRA 
och EU-projekt finns mycket långa tidserier av god 
kvalitet från Himmerfjärden. Dessa används i HNS 
för att studera kväverenings miljönytta. I HNS, som 
pågår 2007–2010, samverkar SISU, DHI och Vatten-
fall med medel från Syvab, NV och Svenskt Vatten.

w
w

w
.r

ox
x.

se
  

Fo
to

: 
Je

nn
ife

r 
N

em
ie

. 
Tr

yc
k:

 x
xx

xx
xx

 2
0

0
9

RV
H6

H5

H4

H3

H2

B2

Ulf Larsson
Stockholms universitet
Systemekologiska  
institutionen
106 91 Stockholm 

Jan Bosander
Syvab
Himmerfjärdsverket
147 92 Grödinge
jan.bosander@syvab.se

FÖr mer iNFOrmatiON KONtaKta:

Postens Gruppreklam

Karta över Himmerfjärden där studien ägde rum.



kande efter den mest kostnadseffektiva tekniken. Omkringboende 
upplevde då förbättrad vattenkvalitet i motsats till de farhågor 
som framförts av motståndare till kväverening. En förutsedd, 
men ändå oönskad, effekt var en tydlig ökning av kvävefixerande 
cyanobakterier (främst Aphanizomenon sp, se bild upp till höger), 
som dock varken var giftiga eller bildade större ytansamlingar. 

Expertgruppens rekommendation, och även Naturvårdsver
kets slutsats, var att fortsätta undersökningarna i Himmerfjärden 
för att få ett tydligare svar. Nu finns ytterligare 4 års data, de 
senaste två åren (2007 och 2008) från ett utvidgat mätprogram 
inom ramen för Himmerfjärden Nitrogen Study (HNS). Genom 
att stänga av kvävereningen under två år har vi undersökt 
kvävets roll för kustens vattenkvalitet, samt hur förekomsten av 
kvävefixerande cyanobakterier påverkas. 

Steg två i studien har inletts
I steg två av HNS, som inleddes senhösten 2008, studeras om 
det går att kväverena och samtidigt hindra att mängden cyano
bakterier ökar, genom att placera utsläppet från reningsverket i 
underkant av det välomblandade skiktet (dvs. ovanför det s.k. 
temperatursprångskiktet) istället för som tidigare vid botten 
på 25 m djup. Enligt Naturvårdsverket (NV rapport 5587) bör 
en förutsättning för kväverening vara att den inte ger ökade 
problem med cyanobakterier.

Utvecklingen av medelmängden (mars–oktober) klorofyll a 
i Himmerfjärdens ytskikt (0–14 m, station H4, se karta) följer i 
stort tillförseln av kväve från Himmerfjärdsverket (RV).  
I expert gruppens underlag saknades de fyra sista åren med ökad 
tillförsel. Med dessa är det klart att den minskade klorofyll
koncentrationen berodde på mindre tillfört kväve och inte på 
någon okänd faktor, t.ex. klimat, som vissa i den internationella 
expertgruppen antytt. 

På alla stationer (H2–H5, se karta) i Himmer och Svärds
fjärdarna är sambandet mellan medelkoncentrationen av kloro
fyll a och kvävetillförseln från Himmerfjärdsverket statistiskt 
signifikant. Däremot finns inget sådant samband med tillförsel 
av fosfor från reningsverket. 

Genom att stänga kvävereningen i Himmerfjärdsverket 
undersöktes om mer kväve skulle motverka förekomsten av 
kvävefixerande cyanobakterier. Resultatet blev inte entydigt.  
År 2007 var förekomsten lika liten som före kvävereningen, 
2008 var den större, men ändå lägre än de år kväve renats. 

I EU:s Ramdirektiv för vatten används växtplankton som en 
av tre biologiska bedömningsgrunder. Biomassan har utvecklats 
ungefär som klorofyll, med tydlig nedgång då kvävetillförseln 
minskade och uppgång när den ökade. Den gula linjen i figuren 
visar god–måttliggränsen enligt nuvarande bedömningsgrund. 
Vid värden högre än denna klassas statusen som måttlig, dvs. 
åtgärder måste vidtas. Minskningen av mängden plankton sker 
trots att andelen kvävefixerande cyanobakterier ökar. n

BerOeNde på OeNigHet mellan svenska forskare om nyttan av 
kväverening tillsatte Naturvårdsverket (NV) våren 2005 en  
internationell expertgrupp. När gruppens rapport kom 2006 
  (NV rapport 5509) var även de internationella experterna 
oense om kvävets betydelse i egentliga Östersjön, men ense om 
behovet att minska tillförseln av fosfor. I praktiken har detta 
resulterat i att Naturvårdsverket fokuserat på fosforrening och 
tonat ner kraven avseende kväve (NV rapport 5587).

En viktig anledning till expertgruppens oenighet var tolk
ningen av en lång tidserie över koncentrationen av klorofyll i 
Himmerfjärdsverkets recipient. Denna omfattade perioder med 
olika kväve och fosforbelastning och visade en tydlig nedgång 
när belastningen minskade, som dock inte övertygade hela 
expertgruppen. 

Omkringboende upplevde bättre vattenkvalitet
Himmerfjärdsverkets ledning var tidigt övertygad om att kväve
rening ger bättre vattenkvalitet och införde redan 1997 Sveriges 
effektivaste kväverening (~85 %), efter nästan ett decenniums sö
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Erfarenheter från Himmer-
fjärden i Södermanland

Kväve från RV 1978-2008 och klorofyll
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tidsutveckling av årlig tillförsel av kväve från 
Himmerfjärdsverket (rV, se karta) och medel-
koncentration under mars-oktober av klorofyll 
a (gröna symboler) i ytskiktet vid station H4  
i Himmerfjärden (se karta).

tidsutveckling av medelmängden (jun-sep) 
kvävefixerande cyanobakterier (aphanizome-
non sp.) vid station H4 i Himmerfjärden (se 
karta).

Samband mellan årlig tillförsel av kväve från 
Himmerfjärdsverket (rV, se karta) och med-
elkoncentration av klorofyll a i ytskiktet vid 
station H4 i Himmerfjärden (se karta). 

tidsutveckling av medelmängden (jun-aug) 
växtplankton, inkl. cyanobakterier, vid station 
H4 i Himmerfjärden (se karta). gul anger god-
måttlig och röd linje måttlig-otillfredsställande 
gränserna enligt ramdirektivets bedömnings-
grunder.

medelkoncentration av totalkväve i ytskik-
tet under juni-augusti vid station H4 under 
perioder med olika kvävetillförsel, se figur 
ovan. 1997, 2001–2002 och 2005–2006 
gjordes experiment med kortvariga avbrott i 
kvävereningen. 1998–2000 och 2003–2004 
var kvävereningen ca 85%.

Cyanobakterien aphanizomenon sp, som hittades i Himmerfjärden 
under studien, var varken giftig eller bildade större ytansamlingar.


