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en av övergödningens mest märkbara 
effekter i Östersjön är de massiva blom
ningarna av cyanobakterier under som
marhalvåret. en annan effekt är utbredd 
syrebrist på de djupa bottnarna. 

i arbetet med miljöfrågor hänvisar 
man ofta till förhållandena runt förra 
sekelskiftet. Då anses Östersjön ha varit 
ett näringsfattigt innanhav med klart vat
ten och väl syresatta bottenförhållanden. 
Men stämmer dessa antaganden? Är 
dagens syrebrist i Östersjön unik, eller 
har liknande förhållanden förekommit 
längre tillbaka i tiden?

■ Östersjön är världens yngsta hav. Den 
moderna Östersjön bildades för ungefär 
8000 år sedan. Efter att ha växlat mellan 
att vara smältvattensjö, ett mycket instängt 
innanhav och åter en insjö, öppnades 
sunden i söder och bildade ett mer öppet 
innanhav, Littorinahavet, med marin flora 
och fauna. 

världens yngsta hav 
I början av Littorinaperioden steg den 
globala havsnivån snabbt som ett resultat 
av att inlandsisarna världen över smälte. 
Kustlinjen låg mer än hundra meter högre 
upp i landskapet i de norra delarna av 
Östersjön eftersom landet där fortfarande 
var djupt nedtryckt av isen. Sunden i söder 
var både djupare och bredare än idag. Mer 
saltvatten kunde strömma in, och vattnet 
hade en salthalt som var fem till sju enheter 
högre än den nuvarande. 

Östersjön var som saltast för ungefär 
6000 år sedan. Då sträckte sig saltsprång
skiktet troligen ända upp i Bottenviken. 
När havsnivåstigningen upphörde samti
digt som landhöjningen fortgick, långsamt 

i söder och kraftigt i norr, blev Littorina
havet allt grundare och salthalten sjönk 
successivt till de nivåer vi har idag.

Syrebrist i modern tid
Från 1960talet och framåt har forskning 
och miljöövervakning gjort regelbundna 
mätningar av bottenvattnets syrehalt. 
Dessa observationer visar att syrebrist, 
hypoxi, under denna tid varit ett vanligt 
fenomen i de djupare bassängerna i Egent
liga Östersjön, men att variationen mellan 
årtionden har varit stor. 

Dessa variationer hänger samman med 
inflödena av salt och syrerikt vatten från 
Västerhavet. Mängden inflödande vatten 
påverkar saltsprångskiktets nivå i vatten
massan och hur stark skiktningen är. En 
starkare skiktning ökar syrebristen i djup
vattnet, medan en svagare ger upphov till 

bättre syresättning av vattenpelaren och 
högre syrehalt i bottenvattnet. 

Sedan 1960talet har syrefattigt, hypox
iskt, vatten i genomsnitt täckt ett botten
område ungefär lika stort som Danmark. 
Utbredningen har under perioden ökat 
med fyrahundra procent, och har som 
mest täckt sjuttiofem tusen kvadratkilome
ter. Detta har gjort att bottenfaunan starkt 
reducerats, och en stor del av Östersjöns 
botten har förvandlats till ekologisk öken. 
Hösten 2008 noterades den största utbred
ningen av helt syrefria, anoxiska, bottnar 
som någonsin uppmätts. 

Syrebrist i historisk tid
Flera historiska källor vittnar om att cyano
bakterieblomningar och syrebrist inte bara 
är moderna fenomen, utan företeelser som 
inträffat längre tillbaka i tiden. 

syrebrist i tiden
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Wilhelm Dinesen, Karen Blixens far, seglade i mitten av 1890talet från Danmark till Finland, och skrev i sin dagbok: 
”Östersjön är ett dött, slött, skitigt brackvatten. I den varma sommartiden, som nu, blommar Östersjön och havet är fyllt med gröda och enorma gula strimmor”. 
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Studier av korta sedimentkärnor från 
de djupare delarna av Egentliga Östersjön 
visar också att syrebrist varit vanligt före
kommande under de senaste hundra åren. 
Både västra och östra Gotlandsbassängen, 
Landsortsdjupet samt stora delar av Finska 
viken har varit drabbade. Även om den 
areella utbredningen är svår att uppskatta, 
är det helt klart att dessa områden lidit av 
syrebrist sedan förra sekelskiftet, och att 
problemet förvärrats efter 1960talet.

Syrebrist i geologisk tid
Undersökningar av långa sedimentkärnor 
från Egentliga Östersjön visar att lager med 
laminerade respektive homogena sediment 
förekommit växelvis under de senaste 8000 
åren. Det innebär att det omväxlande varit 

perioder med syrebrist respektive med väl 
syresatta förhållanden i de djupare delarna 
av västra, östra och norra Gotlandsbassäng
en, Landsortsdjupet samt Finska viken.

De första laminerade sedimenten avsat
tes i början av Littorinahavets tillkomst i 
samband med bildandet av ett permanent 
saltsprångskikt. En klar förändring i sedi
mentationen i dessa lager, från lera till mer 
organisk gyttjelera, tyder också på en hög 
produktion i vattenmassan. Pigmentanaly
ser av samma sediment visar att blomning
ar av cyanobakterier varit vanliga i Öster
sjön sedan övergången till Littorina. Vi vet 
inte exakt hur kraftiga dessa blomningar 
var, men enstaka studier visar att pigment
koncentrationen är ungefär densamma 
som i moderna sediment. 

Tyvärr vet vi ännu inte hur omfattande 
utbredningen av syrebrist var i början av 
Östersjöns utveckling. Den kan ha varit 
väldigt utbredd på grund av den högre 
salthalten och det varmare klimatet som 
rådde då. Vi vet till exempel att syrebrist 
förekom även i Bottenhavet och Botten
viken i början av Littorinaperioden. Då 
var havsnivån högre, vilket gjorde dessa 
områden djupare, med ett permanent salt
språngskikt och en salthalt som kan jämfö
ras med den som Egentliga Östersjön har 
idag. 

Ingen syrebrist har dock registrerats i de 
djupare bäckenen i södra Östersjön, förut
om i de djupaste delarna av Gdanskdjupet. 
Bornholms och Arkonabassängen har 
varit syresatta och haft en väl fungerande 
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n observationer av syrebristens utbred
ning i egentliga Östersjön sedan 1960 är 
nära korrelerade med inflöden av salt och 
syrerikt vatten från västerhavet. i början 
av 1970talet var syrebristens utbred
ning stor, trots att saltvatteninflödena var 
frekventa. De salta inflödena förstärkte 
språngsiktet och lyfte det till lägre vatten
djup, så att området där bottenvattnets 
syre förbrukas blev betydligt större.

Mellan 1983 och 1993 förekom inga salt
vatteninflöden alls. Under denna stagna
tionsperiod försvagades saltsprångskiktet 
alltmer, omblandningen ökade, och allt fler 
bottnar syresattes. ett kraftigt inflöde år 
1993 förstärkte åter skiktningen och sedan 
2001 har utbredningen av bottnar med 
syrebrist åter legat på en hög nivå.
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bottenfauna ända fram till början av 1960
talet. Sedan dess har de varit utsatta för en 
säsongsbunden syrebrist.

Klimatet – en viktig drivkraft 
De geologiska arkiven visar alltså att vårt 
innanhav har områden som är naturligt 
exponerade för syrebrist. 

I början av Littorinafasen kontrollera
des miljöförhållandena främst av föränd
ringarna i havsnivån och landhöjningen, 
eftersom dessa påverkade djupet och bred
den på inflödesområdena i söder. Därefter 
blev klimatet en allt mer drivande faktor, 
där varma och torra perioder sammanföll 
med syrebrist, medan kalla och fuktiga 
perioder sammanföll med helt syresatta 
förhållanden. 

Mekanismen bakom dessa klimatskift
ningar är troligen relaterade till variationer 
i temperatur och hydrologi, orsakade av 
oceanografiska och atmosfäriska föränd
ringar över Nordatlanten. Exempelvis 
visar mätningar för de senaste trettio åren 
att starka västvindar och mer nederbörd 
korrelerar med lägre salthalt och högre 
syrehalt i både yt och bottenvatten i nästan 
hela Östersjön.

Fuktigare klimat med förhöjd netto
nederbörd i avrinningsområdet ger upphov 
till en ökad sötvattenstillförsel och lägre 
salthalt i Östersjön. Salthaltsgradienten, 
som kännetecknas av avtagande salthalt 
mot norr, skulle med ökad nettonederbörd 
förskjutas mot söder. En sådan utsötning, 
i kombination med ökade vindhastigheter, 

försvagar saltsprångsiktet. Då ökar den 
vertikala omblandningen, och mer syre 
kan blandas ned till djupare nivåer.

Torrare perioder med mer högtrycks
betonat klimat ger upphov till en minskad 
sötvattenavrinning till Östersjön, ökad 
salthalt och en förstärkning av saltsprång
siktet. Detta tillsammans med en poten
tiellt högre primärproduktion ökar förut
sättningarna för syrebrist i djupvattnet. 

Människans påverkan
På 1970talet uppmärksammades eutro
fieringsproblemen ute till havs. Man fann 
då ett nära samband mellan utsläpp av 
näringsämnen, övergödning och utbred
ning av syrebrist. Sambandet gällde i 
Östersjön och i andra delar av världen.

om syrebrist i östersjön
Stora delar av Östersjöns vattenmassa är skiktad, med ett sötare, väl syresatt, lager som 
flyter ovanpå ett saltare bottenvatten. Normalt är det en mycket begränsad omblandning 
mellan dessa skikt. Skiktningen orsakas av sporadiska inflöden av salt och syrerikt vatten 
genom de danska sunden. Syret i detta bottenvatten konsumeras dock relativt snabbt av 
djur och olika nedbrytande processer. Ju högre produktionen är i ytvattnet, desto snabbare 
kommer syret att förbrukas i bottenvattnet. 

Syrebrist, hypoxi, uppstår när syrehalterna understiger 2 milligram per liter vatten. Djuren 
flyr eller dör, och de biogeokemiska kretsloppen förändras. Bundet fosfor frigörs, och tillförs 
så småningom ytvattnet. Detta förstärker övergödningen och gynnar tillväxten av kväve
fixerande cyanobakterier. De faller sedan ner till bottnarna för att brytas ned i syretärande 
processer, och en ond cirkel är sluten. När syret helt tar slut uppstår anoxiska, helt syrefria, 
förhållanden. Då bildas svavelväte vilket är direkt giftigt för de flesta levande organismer och 
sedimenten färgas svarta genom utfällning av järnsulfid. 

Det mest robusta geologiska beviset på att syrebrist förekommit tillbaka i tiden är före
komsten av laminerade sediment. Dessa sediment består av enskilda lager som bildas på 
grund av årtidsbetingade variationer i sedimentationen. laminerade sediment bildas bara i 
syrefattiga miljöer där inga bottendjur, som gräver och rör om i sedimenten, kan leva. Under 
syresatta förhållanden bildas homogena sediment utan några laminerade strukturer. Det är 
skiftningen mellan laminerade och homogena sediment som ligger till grund för tolkningen 
av syrefattiga respektive syresatta förhållanden i historisk och geologisk tid i denna artikel.

fAkTA

o Figuren visar de olika Östersjöstadierna, 
salthalt och syreförhållanden i egentliga 
Östersjön djupa bassänger samt klimatets 
variationer de senaste 14 000 åren. 

Syrebristen började för ungefär 8000 
år sedan, vid övergången till det salta 
littorinahavet. Då var det varmt, det holo
cena klimatoptimet rådde ända fram till för 
4000 år sedan. Även under den medeltida 
värmeperioden, runt 1000talet, och under 
den pågående globala uppvärmningen har 
det varit syrebrist. 

Dessa värmeperioder kännetecknas av 
höga atmosfäriska temperaturer, torrt 
klimat och, särskilt den första, av hög salt
halt. högt innehåll av organiskt kol i sedi
mentlager från dessa epoker kan betyda 
att produktionen var hög, men eftersom kol 
bevaras bättre i syrefria miljöer går det inte 
att säga med säkerhet.

De perioder då bottnarna varit syresatta 
sammanfaller med tydliga klimatföränd
ringar då det blivit kallare och fuktigare. För 
4000 år sedan inleddes neoglaciationen av 
Skandinavien, och runt 800 år före nutid 
inleddes den lilla istiden. temperaturen var 
då ett par grader kallare än idag, glaciärer
na i fjällkedjan avancerade, och stora delar 
av Östersjön frös till is under vinterhalvåret. 
Även under en kort period i mitten av det 
holocena klimatoptimet var Östersjön bätt
re syresatt. Denna period infaller samtidigt 
med en kortvarig klimatisk anomali, med 
något kallare och fuktigare klimat.
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En viktig fråga är dock: när började vi 
egentligen påverka ekosystemen i Öster
sjön? 

Vi vet från studier av sjöar runt om i 
Europa att dessa varit kulturellt övergödda 
ända sedan medeltiden. Den medeltida 
expansionen kännetecknades av befolk
ningsökningar, intensivare markanvänd
ning och förbättrade jordbruksmetoder 
som ökade näringsämnenas rörlighet. 

Vi tror att denna lilla ökning av närings
tillförsel till havet, i kombination med det 
varmare och torrare klimatet, kan ha haft 
en utlösande effekt på syrebristperioden 
som inleddes vid denna tid. Ett faktum 
som styrker människan roll i skeendet är 
att perioden med syrebrist började tidigare 
än vad värmeperioden gjorde. 

Vid syrebrist förändras ekosystemen på 
bottnarna och de bottengrävande djuren, 
som i vanliga fall syresätter sedimen
ten, försvinner. Dessutom frigörs bundet 
fosfor, som tillförs ytvattnet och förstär
ker övergödningen. Båda dessa processer 
ökar sannolikheten för att syrebrist ska 
uppstå igen. När syrebrist väl har uppstått 
är den alltså svår att bryta eftersom interna 
processer hela tiden förstärker skeendet.

För att bryta denna negativa spiral krävs 
stora förändringar. Syrebristen under 
medeltiden bröts i samband med den så 
kallade agrarkrisen i Europa. Digerdöden 
svepte över kontinenten, hela byar tömdes 
på sin befolkning och jordbruk övergavs. 
Tillsammans med det kallare klimatet 
var detta tillräckligt för att bottnarna åter 

skulle syresättas. Östersjön var sedan syre
satt i ungefär sjuhundra år, fram till slutet 
av 1800talet. Då började den industriella 
revolutionen som karakteriseras av en stark 
befolkningsökning och en explosionsartad 
tillväxt i skogs och jordbruksindustrin. 

Svårare än vanligt att bryta
Förändringar av syreförhållandena i 
Östersjön under de senaste tvåtusen 
åren sammanfaller således inte bara med 
förändringar i klimatet, utan även med 
stora förändringar av markanvändningen i 
avrinningsområdet. Hur stor roll männis
kan respektive klimatet haft på processerna 
återstår dock fortfarande att utforska. 

Även om syrebrist bevisligen förekom
mit förr, är det viktigt att förstå att förut
sättningarna för, och konsekvenserna 
av, syrebristen idag skiljer sig från dem i 
geologisk och historisk tid. Havsområdet 
har i modern tid belastats med stora mäng
der näringsämnen, och mycket tyder på att 
sedimenten i Östersjön därför har anrikats 
på fosfor. Denna fosfor frisläpps nu när 
syrehalten är dålig, och orsakar dagens 
spiraleffekt mellan övergödning, syrebrist 
och expansion av döda bottnar. De ökade 
utsläppen av näringsämnen under det 
senaste halvseklet har därmed förstärkt 
spiraleffekten och gjort syrebristen till ett 
större problem än vad det skulle behöva 
vara.

Frågan är om de föreslagna åtgärderna 
mot näringsutsläpp i Östersjön kommer 
att vara tillräckliga för att bryta syrebristen. 
Tio gånger mer oorganiskt fosfor beräknas 
nu komma från Östersjöns sediment än 
från land. Förhållandena runt sekelskiftet, 
som i många sammanhang anses eftersträ
vansvärda, var i alla fall med största säker
het inte helt opåverkade av oss människor. 

Med dagens hot om klimatförändring
ar, stigande befolkning och ökade utsläpp 
av näringsämnen är det viktigt att förstå 
både klimatets och människans roll. Den 
kunskapen måste vara med i diskussionen 
om en effektiv miljöförvaltning och en 
hållbar utveckling av Östersjön. S
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