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Gradientstudier genomfördes inom projektet 
 WATERS inom ramen för fokusområde kustvatten 
(FA3, WP 3.5) under 2012 och 2013. Kvalitetsfak-
torerna bottenfauna, makrovegetation, växtplank-
ton och kustfisk relaterades till fysiska och kemiska 
parametrar längs gradienter med ökad belastning 
av övergödande ämnen. Undersökningarna genom-
fördes i en gradient  i fjordområdet innanför Orust 
och Tjörn i Västra Götaland uppdelad i fem delom-
råden, och i tre gradien ter i Östergötlands skärgård 
(Bråviken, Slätbaken och Kaggebofjärden) som delats 
upp i tre områden. 

Salthalt och temperatur var relativt lika i gradientens 
fem delområden på västkusten, medan en något ökad 
salthalt (från ca 4 till 6 ‰) noterades inom gradien-
terna på ostkusten. En tydlig trend med ökande kon-
centration av totalfosfor, totalkväve och klorofyll samt 
minskade siktdjup observerades från de yttre mot de 
inre områdena inom alla gradienter på både väst- 
och ostkusten. På västkusten ökade också CDOM 
 (coloured dissolved organic matter) och silikat inåt 
längs gradienten.

Sammanfattningsvis visade gradientstudierna på 
tyd liga trender med minskande halter av närsalter 
från de inre mot de yttre områdena både på väst- 
och ostkusten. I samtliga gradienter minskade ock-
så halten av klorofyll inifrån och ut, samtidigt som 
sikt djupet ökade. Alla biologiska kvalitetsfaktorer 
som  studerades förändrades på något sätt längs de 
 studerade gradienterna. Oftast förändrades täthet 
och artantal hos organismer längs gradienterna, men 
samhällenas sammansättning av arter skiljde sig också 
mellan respektive område inom gradienterna. Resul-
taten från undersökningarna utgör viktig information 
och underlag för det vidare arbetet med att jämföra 
och utvärdera hur olika biologiska kvalitetsfaktorer 
kan användas för att beskriva miljöstatus i kustvatten 
påverkade av övergödning.
 
Denna rapport skall betraktas som intern inom projek-
tet WATERS, och ger en beskrivning av de studerade 
områdena, metoder för insamling, typ av insamlad 
data och information om var data finns lagrad.
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