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I stora delar av Norrland, Svealand och
Götaland var år 2000 det nederbörds-
rikaste året sedan mätningarna påbörja-
des 1931. Som en konsekvens av detta
var även tillrinningen den högsta upp-
mätta, 29 % över genomsnittet för perio-
den 1987–2000, d v s observations-
perioden för kemi och biologi i havsbas-
sängerna. Frågan är hur denna rekord-
höga tillrinning har påverkat brack-
vattenhavet Bottniska viken.

Under år 2000 föll rekordstora mäng-
der nederbörd över stora delar av
Bottniska vikens avrinningsområde.
Detta ledde till en rekordstor tillrin-
ning till detta havsområde.

avvikande flödeskaraktär
Även mönstret i tillrinningen avvek

kraftigt från det normala. Vårfloden
var av normal storlek, men kom
mycket tidigare än vanligt.
Sommarflödena var mycket höga,
och flödena i slutet av året exceptio-
nella. Flödena i november  och de-
cember var ovanligt höga  för att vara
denna del av landet.

Man kan naturligtvis ställa sig frå-
gan om vi börjar märka effekterna av
en global klimatförändring. Flöde-
skaraktären under år 2000 överens-
stämmer relativt väl med den flödes-
karaktär vi kan förvänta oss som en
följd av klimatförändringarna, nämli-
gen en tidigare och förmodligen min-
dre vårflod, högre och fler flöden
under sommar och höst samt en del
flöden under vintern. Detta enstaka
fall är dock inget bevis för att effek-
terna av klimatförändringen nu har
inträtt. För perioden 1987–2000 var

den genomsnittliga tillrinningen nå-
got högre jämfört med tillrinningen
under perioden 1961–1990.

minskad ljusgenomsläpplighet
Vad hade då denna exceptionellt
höga tillrinning för effekt?  Ja, effekt-
erna på havsmiljön var överlag få och
relativt kortvariga. I utsjön var effek-
terna av den extremt höga sötvatten-
tillförseln knappt mätbara.

Den huvudsakliga effekten av söt-
vattentillrinningen var en försämrad
ljusgenomsläpplighet i vattnet. Denna
effekt påvisades under senare delen
av året både i kustzonen och i Botten-
viken. Sämst ljusgenomsläpplighet
förekom i kustzonen.

Sötvatten som tillförs havet via äl-
var har tidigare visats innehålla löst
organiskt material och suspenderade
partiklar (Forsgren 1994), vilket är

rekordhög sötvattentillrinning
– hur påverkades brackvattenhavet?
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förklaringen till den minskade ljus-
genomsläppligheten. I norrlands-
älvarna bedöms 80 % av det lösta
organiska materialet förekomma i
form av humusämnen. Den kemiska
karaktären hos humusämnen gör att
de binder ljus effektivt och därmed
sänker ljusgenomsläppligheten i
vattnet.

Humushalterna i kustområdet
ökade i samband med den kraftiga
nederbörden i juli, och förhöll sig på
en hög nivå under hela hösten. De
höga halterna under hösten skilde sig
från ett tillförselmässigt medelår.
Däremot var inte halterna sett över
hela året tydligt högre än jämföråret
1997, som hade en typisk flödesnivå.
Höga humushalter under andra
halvan av året kunde därför kopplas
till den ökade tillrinningen, men vär-
dena var inte extremt höga jämfört
med ett normalflödes år. Möjligen
hade de suspenderade partiklarna en
större inverkan på ljusgenom-
släppligheten i vattnet än humus-
ämnena.

Ljusinstrålningen i vattnet som
uppmättes under år 2000 var som en
följd av den ökade tillförseln av
humusämnen och suspenderade par-
tiklar extremt låg, den lägsta sedan
mätningarna påbörjades. Till detta
bidrog också en låg global ljus-
instrålning (jmfr avsnittet »Väder,

fakta: tillrinning från reglerade älvar
Tillrinningens fördelning under året påverkas i hög grad av om en älv är reglerad eller ej. De flesta stora älvarna som ger tillrinningen till
Bottniska viken är reglerade. Undantag bland de större älvarna är Torne älv, Kalix älv och Pite älv, vilka är helt oreglerade.

Generellt sett får en reglerad älv ett mer utjämnat flöde jämfört med flödet i en oreglerad älv. En någorlunda omfattande reglering medför att
vårfloden minskar kraftigt i storlek. Regleringsmagasinen är före vårfloden tomma, och kan därför fånga större delen av vårflödet. Markant är
också skillnaden under vintermånaderna. Behovet av elproduktion är då störst, och utnyttjandet av det magasinerade vattnet ger ett vinterflöde
som är långt högre än i en oreglerad älv.

Skillnaden blir tydlig i en jämförelse mellan oreglerade Torne älv och den kraftigt reglerade Lule älv. Den reglerade älven utjämnar vårflöden,
men när det gäller sommar- och höstflöden  reagerar den ungefär som om den vore oreglerad. Magasinen ligger då ofta nära sin maximinivå,
och kan inte lagra ytterligare större vattenmängder. Stora flöden måste därför under denna tid av året passera förbi kraftverken.

Genomsnittlig tillrinning till Bottniska viken
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Den höga nederbörden ledde under år 2000 till rekordstor tillrinning till Bottniska viken. Figuren visar
genomsnittlig tillrinning till Bottniska viken från Sverige och Finland för perioden 1987–2000.

The year 2000 was  characterized by extremely high precipitation and outflow into the Gulf of Bothnia.
The figure shows mean annual outflow from Swedish and Finnish rivers into the Gulf of Bothnia during
1987–2000.
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Även mönstret i tillrinning avvek kraftigt
från det normala. Vårfloden kom tidigare
än normalt. Sommarflödena var mycket

höga, och flödena i slutet av året
exceptionella.

The pattern of outflow also differed from
normal. The spring flood appeared earlier

than normal. During July, August,
November and December the outflow was

extremely high.
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tillrinning och is« i denna rapport).
Minskad ljusinstrålning förväntas
hämma växtplanktonproduktionen,
som är helt beroende av denna för sin
energiförsörjning. Under år 2000 var
växtplanktonproduktionen också
mycket riktigt låg,  den lägsta upp-
mätta under mätperioden (se
»Vattenmassans biologi« i denna
rapport). Växtplanktonproduktion-
en har varit under genomsnittet de
senaste 3 åren Samtidigt hade 1998
och 2000 de två högsta sötvatten-
tillflödena sedan mätningarna star-
tade. Den mest direkta och tydliga
biologiska effekten av hög sötvatten-
tillförsel till Bottniska viken vi kan se,
är därför en hämmad växtplankton-
produktion.

utsötat vatten i kustzonen

Salthalterna vid norra Bottenhavs-
kusten var tydligt under den genom-
snittliga nivån under juli och början
av augusti, samt i slutet av år 2000.
Dessa perioder sammanföll med hög
tillrinning. Halterna var som lägst 1.8
psu under den typiska nivån på 4.5
psu i slutet av december. Regn-
perioden under juli sänkte halterna
med nära 1 psu under typisk nivå.
Salthalterna var dock nära genom-
snittsnivån redan i mitten av augusti,
vilket tyder på en snabb återgång till
typiska förhållanden i kustzonen.

Även i utsjön kunde vissa effekter
på salthalterna noteras. Den nord-
ligaste stationen i Bottenviken visade
något lägre salthalter än de typiska
efter den kraftiga regnperioden i juli.
I Bottenhavets utsjö kunde dock inte
någon tydlig effekt på salthalten ses.
Den extrema sötvattentillförseln på-
verkade därför främst kustområdet.

I Bottniska viken ligger salthalten
normalt mellan 2 och 7 psu,  att
jämföra med salthalten i oceanen som
ligger på 33 psu. Detta havsområde är
därför redan tydligt påverkat av
sötvattentillförsel. Salthalten är  en
viktig selektiv faktor för förekomsten
av arter i brackvattenhavet. Marina
arter förekommer där vid sin undre
toleransgräns för salthalt, och
sötvattenarter vid sin övre. Ett fåtal
brackvattenarter, speciellt anpassade
för rådande salthalter, finns också. En
ytterligare sänkning av salthalten kan
bl.a. påverka stressnivån hos marina
arter och hämma tillväxt och/eller
reproduktion.

fakta: normal tillrinning
Variationen i tillrinning under året karakteriseras normalt av en vårflod orsakad av snösmält-
ning. Under sommaren och framför allt under hösten orsakar omfattande regnområden
ytterligare flöden, dock inte lika stora som vårfloden. Under vintermånaderna är flödet lågt
och sakta avtagande. De älvar som sträcker sig upp till fjällområdet får ofta vårflöden av en
speciell karaktär, där en markerad flödestopp kommer omkring mitten av maj orsakad av
smältningen i skogslandskapet. Ungefär en månad senare kommer ett mer utdraget flöde på
grund av snösmältningen i fjällområdet.

Variationerna i tillrinning mellan olika år är stora. Det medför att analys av trender för
tillrinningsserier endast är meningsfyllt för mycket långa serier. Öreälven, som i denna artikel
använts för att exemplifiera effekterna av den höga tillrinningen år 2000, är en typisk
skogsälv. Den är i stort sett oreglerad. Sedan 1987 har kemiska och biologiska undersök-
ningar gjorts året runt i Öreälvens mynningsområde.

fakta: bottniska vikens avrinningsområde
Avrinningsområdet för de vattendrag som leder till Bottenviken har en sammanlagd area av
261 000 km2. Avrinningsområdet för Bottenhavet är 230 000 km2. Tillrinningen till Bottenha-
vet domineras av de svenska älvarna. Dessa bidrar med omkring 85 % av tillrinningen.
Bottenvikens tillrinning kommer till lika delar från Sverige och Finland.

Perioden 1987–2000 ger ett årsmedelvärde på den totala tillrinningen till Bottniska viken på
6630 m3/s. Årsvolymen av tillrinningen utgör något under 4 % av havsvolymen. Den årliga
tillrinningen till Bottenviken utgör drygt 7% av havsvolymen medan motsvarande värde för
Bottenhavet är omkring 2 %.
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Halter av total kväve och fosfor i Örefjärden visade inte på någon förhöjning trots den ökade tillförseln av
näringsämnen med älvvattnet under år 2000.

The concentration of total nitrogen and phosphorus in the Öre estuary was not clearly elevated despite
the increased supply of nutrients by the river discharge during 2000.

närsaltshalter i stort sett
oförändrade

Älvarna runt Bottniska viken utgör
den viktigaste källan för näringsäm-
nen till detta havsområde. Endast
kväve till Bottenhavet, där luft-
depositionen bedöms bidra mer än
älvarna (Larsson et al. 1985), utgör
ett undantag från detta.

De ämnen som kommer via älvarna
är i huvudsak organiskt bundna, men
blir tillgängliga som oorganiska när-
salter för växtplankton via reminera-
lisering av bakterier och djurplank-
ton. År med hög tillförsel av söt-
vatten innebär därför hög tillförsel av
näringsämnen. Tillförsel av totalfos-
for, fosfat och löst organiskt kol  fler-
dubblas jämfört med ett torrt år. Hög
sötvattentillrinning skulle därmed

kunna tänkas medföra förhöjd
planktonproduktion. Så blev dock
inte fallet. Halterna av totalfosfor
och -kväve i Örefjärden visade inte
på någon tydlig förhöjning under år
2000 trots den höga sötvatten-
tillförseln. Halterna följde i stort den
inomårsvariation som förekommit
under de senaste 12 åren. Halten av
kisel i Örefjärden var den enda varia-
bel som visade förhöjda halter både
under sommarens och senhöstens
höga tillrinning (se »Hydrografi och
hydrokemi« i denna rapport). Det
stämmer med den höga förekomsten
av kisel i älvvattnet.

För att ge en mer generell bild av
hur sötvattentillrinning påverkar
närsalthalterna i stort kan vi jämföra
två hög- respektive lågflödesår under
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tabell
Tillförseln av vatten och några valda ämnen var tydligt högre vid högt flöde (1993, 1998, 2000) än vid lågt (1994,1996). Värden från Öreälven,
Torrböle (data från Inst. f. Miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet). Standardavvikelse (±SD) redovisas. Värden för 2000 ej klara.

Table 1. The discharge of freshwater and some selected substances was clearly elevated at years with high discharge (1993,1998) as compared
with low (1994,1996). Values are from the Öre river at Torrböle (data from the dep. of Environmental analysis, Swedish university of Agricultural
Sciences. The standard deviation (±SD) is shown. Values for 2000 not available.

Variabel Hög flöde Låg flöde

Medel ±SD Medel ±SD
Flöde (km3 år-1) 1.44 0.12 0.72 0.29
Löst organiskt kol (ton år-1) 18087 1450 6659 2966
Total fosfor (ton år-1) 39.5 2.5 16.3 12.6
PO4 (ton år-1) 11.0 8.1 3.6 2.3

den period mätningar pågått. Man
finner då att endast årsmedelhalten
av ammonium är signifikant (40 %)
högre under högflödesåren.  Detta
kan förklaras med att det i det lösta
organiska materialet i älvvattnet
finns en stor mängd organiskt kväve i
förhållande till mängden fosfor. Bak-
teriell konsumtion av detta material
kommer att medföra ammonifiering,
d v s att kvävet spjälkas av i form av
ammonium. (Rheinheimer 1991).

För övriga närsalter som analyse-
rats avseende hög- respektive låg-
flödesår kunde ingen tydlig skillnad
mellan hög- och lågflödesår påvisas.
Underlaget är dock begränsat till de
senaste 12 åren och endast två års-
värden representerar respektive
flödesnivå.

robust system

Bottniska vikens utsjöområde i syn-
nerhet, men även kustzonen, verkar
relativt robust avseende påverkan av
stora sötvattenmängder, åtminstone
under en begränsad period. Hur
kommer sig detta?

Lägre salthalter observerades i samband
med ökad tillrinning under år 2000,

främst i N Bottenhavets kustzon
(Örefjärden, stn. B3 och B7). Salthalten

i Bottenvikens utsjö visade värden
något under genomsnittet under senare

delen av sommaren på den norra
stationen (stn. A5). Halterna i Bottenhavet

var inte märkbart påverkade av
sötvattentillförseln (C3 och C14). Linjen

visar genomsnittliga salthalten för
respektive område.

Lower salinity’s were observed to
coincide with  increased discharge during

year 2000, primarily in the coastal zone
of the northern Bothnian Sea (Öre

estuary, stns. B3 and B7). The off-shore
Bothnian Bay showed salinity values

slightly below the average during late
summer at the northernmost stn. A5. The

salinity in the Bothnian Sea was clearly
influenced by the freshwater discharge.

The line shows the average salinity during
the year for each area.

tabell
Årsvärden i Örefjärden (integrerat för medeldjup) som antyder skillnad mellan högt sötvattenflöde (1993,1998) respektive lågt (1994, 1996).
Övriga variabler inom nationella trendövervakningen av fria vattenmassan som analyserades visade inte någon tydlig skillnad. Standardavvikelse
(±SD) redovisas.

Table 2. Annual values from the Öre estuary (integrated over the average depth) for variables showing marked difference between years of high
(1993, 1998,2000) and low freshwater discharge (1994, 1996). The other variables measured within the national program did not show clear
difference between the categories. The standard deviation (±SD) is shown.

Variabel Hög flöde Låg flöde

Medel ±SD Medel ±SD
Ljus (µE m-2 s-1) 25 13 50 5.8
NH4 (µM) 8.6 0.25 6.0 0.34

fakta:
Psu står för »practical salinity units« (praktiska saltenheter) och skattar mängden salt i vattnet. Värdena ligger nära de som tidigare angavs som
promille (tusendelar, ‰). Ammonifiering är den bakteriella process som leder till produktion av kväveföreningen ammonium (NH4

+). Detta sker när
bakterierna växer på föda som innehåller relativt sett mer kväve än bakterien behöver. Överskottet kväve utsöndras som ammonium liknande vi
människor gör via urinen. Estuarium är en havsbassäng vid kusten där vattencirkulationen, åtminstone periodvis, påverkas i huvudsak av
älvvattentillförsel. Mynningsområdena för norrlandsälvarna är estuarier enligt denna definition.
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Vattenbalans i Bottniska viken
(efter Wulff et al., Ambio 19, 1990)

4485

Bottenhavet

Örefjärden

105 (2%) 104 (7%)

Bottenviken

Enheter: Volymer i km3 och flöden i km3 år-1

Relativa värden anger andel av volym

1440

1.0

1.1 (110%)

280

176

1400

1191

37.7

36.6

Ökad koncentration av humusämnen observerades i Örefjärden efter sommarens kraftiga sötvatten-
tillförsel. Halten av humus ämnen var dock generellt sett inte markant högre än de som observerades att
typiskt flödesår (1997).

Increased concentration of humic substances was observed in the Öre estuary, following the high
freshwater discharge during summer. The humus concentration was, however, not markedly higher on
the average as compared to a year with typical freshwater discharge (1997).

Vattenbalans i Bottniska vikens bassänger. Vertikala pilar anger tillförsel via älvar och nederbörd. Procent-
siffrorna anger tillförsel relaterat till bassäng volym. Volymer i km3 och flöden i km3 år-1. Värden för utsjö-
bassängerna från Wulff och Rahm (1990).

The water balance in the Gulf of Bothnia. Vertical arrows show the input of freshwater from the rivers and
by precipitation. The percent values show the input of freshwater relative the basin volume. Volumes are
given in km3 and flows in km3 year-1.

Svaret finns i Bottniska vikens vatten-
balans (Wulff och Rahm 1990). De
stora flödena i Bottniska viken före-
kommer främst inom havsmiljön
mellan Bottenhavet och Egentliga
Östersjön. Sötvattentillförseln är li-
ten jämfört med dessa flöden. Vatten-
volymen i bassängerna är också
mycket stor i förhållande till den år-
liga älvvattentillförseln. Till Botten-
havet kommer årligen endast 2 % av
vattentillförseln från sötvatten. Mot-
svarande siffra för Bottenviken är
7 %. Inte ens om sötvattentillförseln
dubbleras  förväntas dessa sötvatten-
volymer ge mätbara effekter på halter
av ämnen i havet inom ett år.

I ett kustområde med en myn-
nande älv, såsom Örefjärden, borde
en större påverkan kunna förväntas,
eftersom årstillförseln från älven är av
samma storleksordning som volymen
i estuariet. Varför var inte den mät-
bara salthaltseffekten tydligare och
mer bestående? Salthalterna verkade
återhämta sig redan inom ett par
veckor efter tillrinningen  minskat i
början av augusti.

Förklaringen ligger i utbytestiden
av vatten, som för Örefjärden beräk-
nats till 10 dygn. Det innebär att
vattnet i estuariet byts ut ca 36 ggr per
år. Saltvatten flödet från utsjön till
Öre estuariet är därmed 36 gånger
större än sötvattentillflödet på års-
basis. Vattenkvaliteten i utsjön kom-
mer därför i huvudsak att bestämma
vattenkvaliteten i estuarier med en
tillräckligt hög omsättningstid. Om
nederbörden skulle vara hög under
ett stort antal år, ett av scenarierna i
effekterna av »växthuseffekten«,
skulle dock mer genomgripande för-
ändringar av biologin i Bottniska vi-
ken kunna ske.
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Tillförseln av humusämnen och
suspenderat material orsakade en
sämre ljusgenomsläpplighet under

senare delen av sommaren.
Ljusgenomsläppligheten redovisas i form

av extinktionskoefficienten (Ke).

The supply of humic substances and
suspended matter caused a decreased
light transparency of the water column

during the second half of the year. Light
transparency is shown as the extinction

coefficient (Ke).


