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En viktig fråga är hur mycket av olika ämnen som
finns i bottensedimenten. Vanligtvis beräknas
mängden som skillnaden mellan vad som till-

förs och byggs upp i vattenmassan och vad som förs ut via
Kattegatt – allt baserat på observationer i vattenmassan.
Om man istället utgår från faktiska observationer av
sedimentinnehållet får man en ”sannare” bild. Då kan
man också få fram information om geografiska skillna-
der, bestämma påverkan från olika utsläppskällor och
förstå hur olika ämnen samvarierar. Genom att följa
olika ämnens fördelning från sedimentytan och nedåt
kan man också få en uppfattning om miljön över tiden,
ungefär som att studera ett slags miljöarkiv.

Inget ligger still
De ämnen som lagras i sedimenten stannar dock inte
alltid kvar. Beroende på den kemiska och fysiska miljön
både i och ovan sedimenten kan olika ämnen lösas ut och
åter bli tillgängliga och påverka vad som sker i vatten-
massan.

Det jag och mina kollegor främst koncentrerat oss på
är den fysiska miljön. Vågor och strömmar påverkar
fördelningen i tid och rum av både det som landar på
sedimenten och det som virvlar upp igen. Denna fördel-
ning kan vi sedan koppla ihop med information om
utbredning av t.ex. närsalter. Detta ger oss en uppfatt-
ning om hur mycket av olika ämnen som kommer upp
från sedimenten, vilket kan ge en bättre förståelse för
helheten.

Allting spelar roll
Östersjön är övergödd. Det betyder att tillförseln av
näringsämnen ökat så mycket att ekosystemets ursprung-
liga karaktär förändrats. Vi har sett olika effekter av
detta, till exempel en ökad produktion av växtplankton
och ett grumligare vatten. Denna ökade produktion
innebär också att det tillförs mer organiskt material till
sedimenten. Förenklat innebär detta i sin tur en ökad
syreförbrukning när materialet bryts ned, med större yta
av döda bottnar som följd.

Huruvida bottenvattnet är syrefritt eller inte har en
stor inverkan på alla de ämnen som finns lagrade i
sedimenten. Om det är syrefritt så läcker det ut fosfor till
vattnet, vilket ger ytterligare fart åt övergödningen och
skapar en ond cirkel. Om bottenvattnet istället är syre-
satt, kan vi få ett ökat läckage av olika metaller, vilket inte
alls är önskvärt.

Mjuka lerbottnar är den ojämförligt vanligaste bottenmiljön i
Östersjön. Sedimenten på dessa bottnar kommer med all sanno-
likhet att spela en allt mer framträdande roll i den kommande
forskningen kring Östersjöns ekosystem. De fungerar nämligen
som en betydande, men nyckfull, lagringsplats för olika ämnen.

En vanlig syn på Östersjöns botten, sediment täckta av svavelbakterier på grund av syrebrist.
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D et började med ett telefonsamtal för snart ett år
sedan. Jag hade blivit utsedd till vinnare av
Östersjöakutens forskningsstipendium. Detta

pris har instiftats i ett samarbete mellan Transport-
arbetarförbundet och Stockholms Marina Forsknings-
centrum, och har som mål att stödja yngre forskare som
försöker etablera sig som miljöforskare med Östersjön i
fokus.

Jag fick ta emot priset ur Göran Perssons hand under
mycket festliga former på Transportarbetarförbundets
kongress. Bara att få chansen att tala till många hundra
delegater om det som ligger mig varmt om hjärtat var
roligt. Sedan var det att resa hem till Linköping med en
meterlång check, röda rosor och ett diplom, bara för att
plötsligt jagas av reportrar och fotografer från både
tidningar och TV. En något ovan situation.

Min bakgrund är lite annorlunda än vad som är
vanligt i havsforskningssammanhang. Jag har en grund-
examen i statistik, ett ämne som vanligtvis förknippas

Genom att använda miljöstatistik får vi bättre möj-
ligheter att tolka de förändringar som sker, och att
dessutom kunna utforma effektiva provtagningspro-
gram och åtgärder för att förbättra situationen.

En databas för alla
För att studera sedimenten ur ett mer statistiskt och
storskaligt perspektiv krävs dock data – mycket data.
Tyvärr är det både arbetsamt och kostsamt att provta
sediment. Det innebär att enskilda och nationella insat-
ser oftast är mycket begränsade i tid och rum. Å andra
sidan har många olika forskare från flera länder tagit
sedimentprover under en lång tid.

Genom att sammanställa alla tillgängliga data har
jag skapat en sedimentdatabas över hela Östersjön.
Dessa data täcker perioden 1960 – 2000 och motsvarar

närmare 4 000 stationer. I nuläget pågår ett samarbete
mellan svenska, finska, danska och tyska forskare för att
med denna databas som grund gemensamt bygga upp en
för alla forskare öppen databas på Internet.

Detta är ett viktigt mål i det internationella samarbe-
tet för att fördjupa vår kunskap om Östersjön och
förbättra dess miljö. Dessutom är det både ekonomiskt
försvarbart och forskningsmässigt nödvändigt för att vi
ska kunna förstå de grundläggande processerna och
sambanden. Som bonus kommer samarbetet i Östersjö-
regionen också att fördjupas.

TEXT Åsa Danielsson, Tema Vatten i Natur och Samhälle,
Linköpings universitet
TEL 013 - 28 29 22
E-POST asada@tema.liu.se

med samhällsvetenskap, enkätundersökningar, tabeller
och annat småtråkigt, men som är användbart även i
miljöforskning av mer naturvetenskaplig karaktär. 1993
blev jag antagen som doktorand på Tema Vatten, en
tvärvetenskaplig forskningsinstitution vid Linköpings
universitet.

Min avhandling handlade om sedimenten i Öster-
sjön, där jag använt statistiken för att undersöka och
modellera förekomst och spridning av näringsämnen
och metaller. I det arbetet använde jag metoder som inte
tidigare använts inom marin forskning för att kunna
undersöka sedimentens roll i kända Östersjöproblem,
som övergödning och gifter.

Steget mellan disputation och någon sorts fast tjänst
är ofta mycket stort. Många unga forskare tvingas ge upp
forskningen när pengarna tryter. Tack vare stipendiet
fick jag både handlingsutrymme och en trygghet de
flesta saknar.

Åsa Danielsson

Grattis!!!
Stipendiet på

300 000 kr
 är ditt!

Jag tar emot checken ur statsminister Göran Perssons hand.
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