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Fosfathalterna i egentliga Östersjön är 
mycket höga. havsområdet har också 
ett tydlig överskott av fosfat jämfört 
med oorganiskt kväve. Överskottet har 
förstärkts sedan 1990-talet. I Skager-
rak, däremot, har fosfathalterna mins-
kat. I Bottniska viken ses generellt inga 
trender. Förhållandena i Bottenviken 
utmärker sig genom ett naturligt stort 
överskott på oorganiskt kväve i förhål-
lande till fosfat.

■ I Egentliga Östersjön är fosfathalterna i 
ytvattnet mycket höga jämfört med värden 
från slutet av 1970-talet, och även jämfört 
med förhållandena i Bottniska viken. 
Frisättningen av fosfor från bottensedi-
menten när syrehalterna vid bottnarna blir 
låga bedöms i ett kortare perspektiv som 
betydligt större än tillförseln av fosfor till 
havet via mänskliga utsläpp. Det gör att 
det främst finns ett samband mellan höga 
fosfathalter och låg tillförsel av syrerikt salt-
vatten till Östersjön. Antropogen tillförsel 
kan i ett längre tidsperspektiv ha bidragit 
till en ackumulering av näringsämnen i 
bottensediment. Vetenskapliga belägg för 
detta saknas dock.

Ökande halter sedan 2004
Fosfathalterna har ökat stadigt sedan 2004 
i de norra och västra delarna av Egentliga 
Östersjön. Året därpå uppmättes de högsta 
koncentrationerna i östra Gotlandsbas-
sängen samt i de södra delarna av Öster-
sjön. Under 2006 var vinterhalterna mycket 
höga i Arkonabassängen, söder om Skåne. 
Det är emellertid inte bara vinterhalterna 
som är förhöjda, utan även sommartid har 
höga koncentrationer uppmätts. I Arkona- 
och Bornholmsbassängerna låg fosfatkon-
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centrationerna under sommaren 2005 på 
nivåer som var typiska för vinterförhållan-
den under början av 2000-talet. 

Syrebrist ger höga fosfathalter
Redan på 1980-talet började en ökning av 
fosfathalter att registreras. Vinterhalterna 
av såväl oorganiskt kväve som fosfat ökade 
fram till början av 90-talet. Efter ett stort 
saltvatteninflöde 1993, som kortvarigt syre-
satte bottenvattnet, sjönk syrehalterna i 
djupvattnet snabbt igen, och fosfat frigjor-
des ur sedimenten. Fosfatrikt vatten lyftes 
då upp till högre nivåer, men eftersom det 
var relativt gott om syre vid haloklinen 
kunde en stor del av fosforn åter bindas i 
sedimenten. Halterna ökade därför aldrig 
i ytvattnet. 

År 2003 skedde återigen ett relativt 
stort inflöde till Östersjön, vilket syresatte 
bottenvattnet i de flesta av Östersjöns delar. 
Detta medförde i sin tur att stora mängder 
fosfat åter bands i sedimenten i djuphålor-
na, medan en del av det fosfatrika vattnet 
blandades upp i högre liggande vattenla-
ger. Denna gång var syresituationen emel-
lertid mycket dålig även på högre nivåer, 
och stora mängder fosfor kunde transpor-
teras upp i ytlagret. 

Minskad kvot
Samtidigt som fosfathalterna har ökat har 
halterna av oorganiskt kväve minskat. 
Halterna minskade fram till år 2004, och 
har efter detta legat på en ganska konstant 
nivå. Minskningen av oorganiskt kväve är 
troligen också kopplad till interna havs-
processer och den ökade förekomsten av 
syrefritt bottenvatten, där kväve kan avges 
från havsmiljön genom denitrifikation. 
Minskningen av oorganiskt kväve i ytvatt-
net bedöms därför inte vara en konsekvens 
av reduktion av kväve via åtgärder på land. 
Kvoten mellan oorganiskt kväve och fosfat 
ligger i Egentliga Östersjön klart under den 
som växtplankton behöver. Från mitten av 
90-talet har kvoten minskat ytterligare, 
vilket förklaras av både de ökande fosfat-
halterna och de minskande halterna av 
oorganiskt kväve.

rekorddålig syresituation
I de centrala och norra delarna av Egent-
liga Östersjön var syreförhållandena under 
år 2006 de sämsta som har registrerats vad 
gäller utbredning av låga syrehalter och 
svavelväte. Svavelväte förekom i djupvatt-

net i västra och östra Gotlandsbassängerna 
samt i norra Egentliga Östersjön under hela 
året. I östra Gotlandsbassängen återfanns 
svavelväte från 125 meters djup och nedåt. 
I norra delen av Egentliga Östersjön och i 
västra Gotlandsbassängen förekom svavel-
väte i början av året från djup på 125 meter. 
Senare under sommar och höst förekom 
svavelväte så grunt som 70 meter.

I västra Gotlandsbassängen var upp till 
65 procent av bottenarean utsatt för djup-
vatten med total syrebrist, d.v.s. svavelväte, 
och ytterligare 8 procent av bottnen påver-
kad av vatten med en syrehalt mellan 0 och 
2 ml per liter. 

Minskande fosforhalter i Skagerrak
Till skillnad från Egentliga Östersjön har 
fosfathalterna i Skagerrak minskat sedan 
början på 1990-talet. Vattnet i Skagerrak 
består av ett flertal vattenmassor med olika 
ursprung, vilket återspeglas i den stora 
mellanårsvariationen. Under ett par vint-
rar under 1970-talet uppmättes låga halter 
av både fosfat och oorganiskt kväve, vilket 
berodde på att vårblomningen dessa år 
startade redan i januari, innan vinterhal-
ter hade hunnit byggas upp. Under 1995 
var halten oorganiskt kväve extremt högt, 
vilket kan sättas i samband med översväm-
ningar på kontinenten och en transport 
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fi Fosfathalterna i egentliga Östersjön är höga. I Skagerrak, däremot har halterna 
minskat de senaste åren. I Bottniska viken ligger halterna på stabilt låga nivåer. Figuren 
visar årsmedelvärden. Symbolerna anger två olika mätstationer i havsbassängerna. För 
egentliga Östersjön visas medelvärde för 13 mätstationer.
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av kväverikt vatten från södra Nordsjön. 
Kvoten mellan oorganiskt kväve och fosfat 
ligger i Skagerrak normalt kring 16, vilket 
visar på balans vad gäller växtplanktons 
behov.

goda syreförhållanden
I de öppna delarna av Skagerrak är normalt 
sett aldrig syrehalterna i djupvattnet ens i 
närheten av kritiska värden, och under 
2006 sjönk aldrig halterna i djupvattnet 
under 4 ml per liter. Det lägsta syrevär-
det i Skagerraks kustvatten, 2 ml per liter, 
uppmättes i slutet av augusti vid stationen 
Släggö i Gullmarsfjordens mynning. 

Kattegatt påverkat av Östersjön
Kattegatts ytvatten påverkas starkt av 
utflödet från Östersjön, speciellt i de 
södra delarna. Fosfatkoncentrationerna 
låg under 70-talet på en relativt konstant 
nivå, även om mellanårsvariationerna var 
mycket stora. Under 80-talet låg halterna 
på en något högre nivå, för att under 90-
talet minska och därefter plana ut. Halter-
na av oorganiskt kväve steg från början av 
70-talet fram till slutet på 80-talet. Från 
mitten av 90-talet fram till i dag har vinter-
koncentrationerna sjunkit. De extremt 
låga halterna av både fosfat och oorganiskt 
kväve under 1997 och 1998 berodde på att 

vårblomningen dessa år startade redan 
i januari innan riktiga vinterhalter hade 
byggts upp. Till skillnad från i Skagerrak 
ligger kvoten mellan oorganiskt kväve och 
fosfat i stort sett alltid under 16 i Kattegatt, 
vilket tyder på ett överskott av fosfat.

Kattegatt var under 80- och 90-talen 
ofta utsatt för syrebrist i djupvattnet, men 
situationen har under senare år varit klart 
bättre. Den lugna och varma hösten under 
2006 medförde dock att syrehalterna i 
bottenvattnet i sydöstra Kattegatt samt 
i Öresund sjönk till värden strax under 2 
ml per liter under en kort period i slutet 
av oktober.
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KVOT MELLAN KVÄVE OCH FOSFOR

fi I egentliga Östersjön ligger kvoten mellan oorganiskt kväve och fosfat under 16, den 
nivå som är optimal för växtplankton (streckad linje i figuren). Detta tyder på kväve-
begränsning av växtplankton. I Skagerrak ligger nivån runt 16. Bottenviken skiljer sig 
markant från alla andra svenska havsbassänger, med mycket hög kvot och stor variation 
mellan år. Observera skillnader mellan skalor i figuren. 
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Stabila nivåer i Bottniska viken
Vinterhalterna av fosfat är normalt cirka 5 
gånger lägre i Bottenviken än i Bottenhavet. 
Ingen trend i vinterhalter av fosfat kan påvi-
sas i vare sig Bottenhavet eller Bottenviken. 
Inte heller kvoten mellan oorganiskt kväve 
och fosfat verkar ha förändrats under den 
tid mätningarna pågått. Halten av oorga-
niskt kväve är normalt ungefär dubbelt så 
hög i Bottenviken som i Bottenhavet.

Halterna av oorganiskt kväve i Botten-
viken sjönk under åren 1991-2000. Däref-
ter ökade halterna till år 2002, för att sedan 
åter avta. En liknande utveckling har 
förekommit i Bottenhavet. Ökningen kan 
sannolikt förklaras av ökad vattenföring i 
älvarna och därmed ökad kvävetillförsel 
kring millenieskiftet.

hög kvot i Bottenviken
När det gäller kvoten mellan oorganiskt 
kväve och fosfat utmärker sig Bottenviken 
i förhållande till alla andra svenska havs-
områden. Kvoten är där i genomsnitt hela 
168 och betydligt mer variabel än i andra 
havsområden. I Bottenhavet ligger kvoten 
normalt på cirka 17. 

Syrehalterna i Bottenhavet under 2006 
låg något under det normala under vintern, 
och mycket under det normala från juni till 
december. Bakterietillväxten och därmed 
syrekonsumtionen i Bottenhavet var dock 

inte högre 2006 än tidigare år. Försämrad 
nerblandning av syre till djupare vattenla-
ger är därför en troligare förklaring till de 
låga syrehalterna i Bottenhavet än ökad 
sedimentation och syrekonsumtion. I 
Bottenviken är det aldrig några problem 
med syrehalterna i djupvattnet eftersom 
i stort sett hela vattenmassan blandas om 
under huvuddelen av året.

Utsötning på gång
I både Bottenviken och Bottenhavet har 
det pågått en utsötning sedan 1980-talet. 
Salthalten i ytvattnet sjunker med 0.024 
psu per år i Bottenviken och 0.033 psu per 
år i Bottenhavet. Under maj var salthalten 
så låg som 4,3 psu, vilket är det lägsta värdet 
på 29 år.

Även i östra Gotlandsbassängen var 
salthalten ovanligt låg under delar av året 
2006. Under september och oktober var 
den som lägst 6.3 – 6.5 psu. Det är den 
lägsta salthalt som uppmätts vid denna 
station och årstid sedan 1970.

På västkusten ses inte samma tendens 
till utsötning som i Bottniska viken, utan 
salthalterna var relativt normala under år 
2006. 

lång och varm höst
Ytvattentemperaturen i Sveriges havsbas-
sänger var relativt normal under år 2006. 

Temperaturen var något lägre än normalt 
(median för perioden 1970 till 2000) i 
Västerhavet under årets första månader. 

Även i södra Östersjön var det kallt. 
Ytvattentemperaturen i Bornholmsbas-
sängen under januari var den fjärde kyli-
gaste sedan 1970. När våren kom steg 
temperaturen snabbt och i Bornholmsbas-
sängen samt öster om Gotland var ytvatt-
nets temperatur under sommaren den 
högsta på 22 respektive 28 år. 

Hösten 2006 var varm och lång. I 
Bottenhavet låg ytvattentemperaturen i 
september på över 18 grader, och i Egent-
liga Östersjön och Västerhavet uppmättes 
de högsta temperaturerna på 20 år. Sett 
över en längre tidsperiod minskar dock 
temperaturen i Bottenhavets ytvatten. 
Minskningen är av storleksordningen 0.12 
grader per år. S

fi I Kattegatt är syresituationen klart bättre än 
i egentliga Östersjön, där en stor del av djup-
vattnet har låg syrehalt. Figuren visar hur stor 
andel av bottenarean som har djupvatten med 
angivna syrehalter. 
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SYRESITUATIONEN I VÄSTERHAVET OCH EGENTLIGA ÖSTERSJÖN


