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ny metod geR nya möjligheteR
med hjälp av en ny teknik kan vi ta reda på hur mycket 
av det fixerade kvävet som läcker ut och blir tillgäng-
ligt för andra organismer i Östersjön. vi använder 
stabila isotoper som märkning i experiment, för att 
kunna mäta hur mycket kväve som fixeras och hur 
mycket som sedan läcker ut från cyanobakterierna. 

Den nya tekniken ger oss även möjlighet att mäta 
kvävefixeringen hos olika organismer i naturliga 
blandade populationer av växtplankton, istället för 
att använda oss av mätningar på odlingar som kanske 
förändrar organismernas fysiologi och aktivitet. Detta 
har tidigare varit omöjligt eftersom traditionella me-
toder inte är tillräckligt känsliga och högupplösande.

Kvävefixerare göder haven
Med hjälp av ny teknologi vill vi ta reda på hur 
stor del av det kväve som cyanobakterierna fixerat 
som läcker ut som ammonium i Östersjöns vatten. 
Ammonium kan tas upp av andra växtplankton, 
vilka utgör föda för djurplankton, som i sin tur är 
föda för fisk. På så sätt kan man säga att cyano-
bakterierna bidrar till ökad produktion i havet, och 
är viktiga aktörer i Östersjöns näringsdynamik. 

anabaena spp.

aphanizomenon sp.

nodularia spumigena

foton: siv Huseby, umeå marina forskningscentrum

Cyanobakterier är små organismer med stor bety-
delse för livet i havet. De flesta tänker nog främst 
på de blomningar som under sommaren kan täcka 

stora ytor och störa badsemestern. Men cyanobakterier 
är mer än så — de tillför haven kväve, och kan därför 
gynna fiskproduktionen. 

Finns nästan överallt 
Cyanobakterier finns över hela jorden, på land och i vat-
ten. De former som vi hittar i vattenmiljöer kallades ti-
digare för blågröna alger. När man talar om algblom-
ning i Östersjön om sommaren är det egentligen blom-
ningar av cyanobakterier som menas. I likhet med andra 
växtplankton har de fotosyntes, vilket innebär att de fix-
erar koldioxid och producerar syre. Många cyanobakte-
rier har dock en konkurrensfördel gentemot andra växt-
plankton. De kan fixera kvävgas. 

Kvävebrist sommartid 
De flesta växtplankton kan bara ta upp lösta salter av 
kväve; nitrat och ammonium. Under vintern, då pro-
duktionen är låg, blir halterna av framförallt nitrat re-
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under sommaren blommar kvävefixerande cyanobakterier. upp till en tredjedel av det fixerade kvävet kan läcka ut som ammo-
nium till det omgivande vattnet, vilket gynnar andra växtplankton. växtplankton utgör föda för djurplankton som i sin tur är 
föda för fisk. Bilden visar en blomning av cyanobakterier i norra egentliga östersjön.
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lativt höga i vattnet. Under vårblomningen, som domi-
neras av kiselalger och dinoflagellater, förbrukas näring-
en. Framemot sommaren uppstår brist på kväve, alger-
na dör och sjunker ner till botten. 

gynnas av syrebrist
De trådformade cyanobakterierna Anabaena spp., Ap-
hanizomenon sp. och Nodularia spumigena behöver var-
ken nitrat eller ammonium för att tillväxa, utan fixerar 
istället kvävgas. De kan därför blomma under sommar 
och höst, då det lösta kvävet i vattnet tagit slut. 

För cyanobakterierna är det istället tillgången på fos-
for som begränsar produktionen. I Östersjöns bottnar 
finns stora mängder fosfor lagrat, och vid syrebrist fri-
sätts fosforn och blir tillgänglig för växtplankton. Vid 
syrebrist förloras även kväve till atmosfären eftersom 
kvävgas kan bildas vid nedbrytning av döda växtplank-
ton. De syrefattiga bottnarna gynnar alltså cyanobakte-
rieblomningar gentemot andra växtplankton. 

göder haven
Upp till en tredjedel av det fixerade kvävet från Aphani-
zomenon sp. och Nodularia spumigena kan läcka ut som 
ammonium till det omgivande vattnet, varvid tillgång-
en på kväve ökar i ytvattnet under sommarblomningen 
av cyanobakterier. Ammonium kan användas av andra 
växtplankton, vilka utgör föda för djurplankton, som i 

sin tur är föda för fisk. I förlängningen kan cyanobak-
terierna sägas göda havet, och som en konsekvens gyn-
na fiskproduktion.

Medan merparten av vårblomningens växtplankton 
sjunker ner till bottnarna när de dör löses cyanobakte-
rierna till stor del upp i vattnet. På så sätt antas cyano-
bakterierna bidra till en ökad nitratkoncentration, och 
därigenom eventuellt till ökad vårblomning. 

Det är tydligt att cyanobakterierna spelar en av hu-
vudrollerna i Östersjöns näringsdynamik, och kunskap 
om deras egenskaper, förekomster, kvävefixerings-för-
måga, ammoniumläckage och nedbrytning blir viktig 
när det gäller att förstå Östersjöns näringsomsättning. 
Med hjälp av nya metoder vill vi utröna hur mycket av 
det fixerade kvävet som läcker ut och blir tillgängligt för 
andra organismer, inklusive fisk, i Östersjön. 

Cyanobakterier har alltid trivts i Östersjöns brack-
vatten, men blomningarnas intensitet har ökat över ti-
den. Vi vill finna en avvägning mellan att minska de ne-
gativa effekterna av blomningarna men ändå behålla en 
god fiskproduktion.




