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Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

fig. 1: Avrinningsområden för de sex största vattendragen som mynnar i Hanöbukten.
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Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Fig. 2: Nederbörd och temperatur per månad under 2015 samt 
            långtidsmedelvärde från 1961-1990 vid väderstationen 
Karlshamn.
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fig. 4: Summerat flöde (m3/s) samt transport av kväve (ton/år) och fosfor 
(ton/år) till 
            kusten från de sex största vattendragen (Helgeå, Skräbeån, 
Mörrumsån,
            Bräkneån, Ronnebyån och Lyckebyån) år 1990 - 2015 (data: S-
Hype, SMHI).

Medeltillförsel 1990 - 2014
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fig. 5: Statusklassning av oorganiskt kväve (DIN) i ytvattnet (0-5 m) år 2015
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fig. 6: Statusklassning av oorganiskt fosfor (DIP) i ytvattnet (0-5 m) år 2015.
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fig. 7: Statusklassning den totala mängden näringsämnen i ytvattnet (0-5 m) år 2015.
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fig. 7:  Näringstransport och flöden i vattendragen 2015.

Helge å 
2015.

Skräbeån 
2015.

Mörrumsån 2015.

Bräkneån 2015.

Ronnebyån 
2015.

Lyckebyån 2015.

tisdag 3 maj 16
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fig. 8:  Fosfatfosfor  och totalfosfor (µmol/l) i ytvatten, VH1 1991-2015
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fig. 9: Fosfatfosfor (µmol/l) i ytvatten,  VH4 1990-2015 och VH3A 
2003-2015
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fig. 10: Fosfatfosfor  och totalfosfor (µmol/l) i ytvatten, K6 1990-2015
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fig. 11: Fosfatfosfor  och totalfosfor (µmol/l) i ytvatten, K12 1990-2015.
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fig. 12: Fosfatfosfor  och totalfosfor (µmol/l) i ytvatten, K19 1990-2015.
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fig. 12: Syrgashalt (ml/l) i bottenvattnet (15 m), NY 1990-2015. 
              Grön linje:  Gräns för syrgasbrist. Röd: Akut syrgasbrist.
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fig. 14:
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fig. 15:
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fig. 16: Halten av fosfatfosfor (µmol/l) och totalfosfor (µmol/l) i ytvattnet på 
referensstationerna 
              under åren 1997-2015 respektive 1985-2015. 
På station BPSH51 (KBV) har endast prover tagits en gång per år under perioden 
januari till mars.
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fig. 17: Halten av oorganiskt kväve, DIN (µmol/l) och totalkväve (µmol/l)
 i ytvattnet på referensstationen BPSH05 under åren 1985-2015.
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Vegetationsklädda bottnar i Hanöbukten 2015

Tabell 1. Statusbedömning för de besökta lokalerna år 2015. Tabellen visar även aktuellt 
havsområde, lokalens maxdjup, statusbedömningens EK-värde (Ekologisk Kvalitetskvot) och 
lokalens typområde. Djupkraven för typområdena är 10 m för typområde 7 och 8 samt 12 m 
för typområde 9. Statusbedömningen på de för grunda lokalerna gjordes med hjälp av 
expertbedömningar av bottensamhällena baserat på stöd från Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket 2007). På dessa lokaler står uträknat 
EK-värde inom parentes. 
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fig. 18: Maximalt djup för tång (Fucus vesiculosus och Fucus serratus) 2003 - 
2015
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fig. 19:  Maximalt djup för tångbälte (minst 25 % yttäckning)

tisdag 3 maj 16



Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Sammanfattning vegetation

Baserat på vegetationen bedömdes fyra lokaler ha god 
och resterande fem lokaler ha hög ekologisk status. 

Den mest påtagliga skillnaden jämfört med tidigare år 
var en högre yttäckning och djuputbredning av tång 
på lokalen Getskär (Ma2) i havsområdet Yttre redden. 
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fig. 20: Statusklassning bottenfauna
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fig. 21: Årsmedelfärg  (mg Pt/l) i Skräbeåns mynningsstation i Hanöbukten 
            (stn  23) för perioden 1973-2015. 
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fig. 22:  Botteninventering 2015: Vegetation (punktvideo).
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Grunda havsbottnar i Hanöbukten 2015
Resultat: 

• Gott om smådjur i tång och på botten

• Inga större områden där syrebrist tycks vara ett 
långvarigt problem.

• Ingen trend som genomgående pekar på en sämre 
miljö längs sträckan Åhus-Sölvesborg jämfört med 
sträckorna runt Listerlandet (lokala avvikelser kan 
finnas).

• På djup mellan 1-9 m förekom rikligt med 
fintrådiga alger, både fastsittande och lösa. Dessa 
alger kan med tiden hamna på stränder.

• Inga stora ansamlingar av alger sågs vid stränderna. 
Ansamlingar kan dock finnas lokalt eller ha brutits 
ner eller spolats ut i samband med högt vatten och 
stora vattenomrörning.
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fig. 23:  Botteninventering 2015: Bottenfauna.
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• Generellt fanns ett rikt smådjursliv i tången, både 
när det gäller antalet arter och antalet individer.

• Generellt var djursamhällena på/i botten friska och 
välfungerande med många individer.

• På några platser hittades många individer av den 
hotade Köpenhamnsmusslan Parvocardium 
hauniense.

• De invasiva havsborstmaskarna Marenzelleria spp. 
förekom
lokalt i stort antal.

Hanöbukten 2015: Bottenfauna

tisdag 3 maj 16
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Hanöbukten 2015: Skador på fisk

fig. 24: 0,6 % av fiskarna uppvisade skador, i paritet med 
den
           tidigare undersökningen i området från 2012.
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Hanöbukten 2012: Resultat provfiske

• Artrikedom (15 arter) i paritet med närliggande områden, 
där mellan 14 och 19 arter fångats med motsvarande 
provfisken.

• Fisksamhället dominerades av ett fåtal arter, torsk 
utgjorde 59 % av antalet fiskar i fångsten, vilket 
överensstämmer väl med liknande undersökningar i 
regionen.

• Unga torskar utgjorde majoriteten av denna fångst, endast 
9 % var större än minimimåttet på 38 cm – som i andra 
områden

• Rötsimpa, sill och skrubbskädda var också vanligt 
förekommande.

• Fångsten av sill och skrubbskädda uppvisade stor likhet 
med jämförda områden.

• Endast 0,6 % av fångsten hade synliga sår eller skador.tisdag 3 maj 16
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På gång i Hanöbukten: 
Planktonundersökning

Nytt kontrollprogram

Åtgärder i tillflöden

Medicinrester

Mikroskräp

Reservat?

Vi ses därute!
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