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Under år 2001 var ytvattentempe-
raturen nästan samma som medel-
värdena för de senaste tio åren.
Saliniteten var under året fortsatt låg,
som en följd av relativt stor till-
rinning. I djupvattnet var skillnaden
mellan vinter- och sommartempera-
turerna mindre än den normala.
Syrgasnivåerna har fortsatt att
minska. Närsaltsnivåerna avspeglade
stor tillrinning, med bland annat
höga silikatnivåer.

Temperaturer nära
medelvärden

Ytvattnets temperatur under 2001
var nära medelvärdena för perioden
1991–2000.

I Bottniska viken är ytvatten-
temperaturen högst under augusti
månad. Under 2001 var temperatu-
ren i Bottenhavet i augusti 1.5 grader
högre än medelvärdet. I Bottenviken,
däremot, var yttemperaturerna något
lägre i augusti än medelvärdet på 15
grader.

I djupvatten (under 80 meter) var
temperaturen i Bottenhavet nära
genomsnittet för perioden 1991–
2000. I Bottenviken var djupvatten
under år 2001 upp till 2 grader var-
mare under sommaren än de föregå-
ende tio årens medelvärde.  Skillna-
der i djupvattnets temperatur mellan
sommar och vinter var under år 2001
0.4°C i Bottenhavet och 1.8°C i Bot-
tenviken. Dessa skillnader är mindre
än medelskillnaden för perioden
1991–2000, vilken var 1.0°C i Bot-
tenhavet och 2.7°C i Bottenviken.

Lägre salinitet

Liksom under år 2000 orsakade kraf-
tig nederbörd, med hög tillrinning
som följd, en lägre salinitet i hela
Bottniska viken under år 2001. I Bot-
tenhavet var ytsaliniteten 0.5 psu
lägre än tioårsmedelvärdet under
hela året. Avvikelsen i Bottenviken
var omkring 0.25 psu. På djup större
än 80 meter i Bottenviken var
avvikelsen störst.

Haloklinen (6 psu) i Bottenhavet
sänktes från 80 till 140 meter djup i
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Både i yt- och djupvattnet var temperaturerna nära medelvärdena för perioden 1991–2000. Skillnaden i
djupvattnets temperatur mellan sommar och vinter var under år 2001 mindre än för jämförelseperioden.
Figuren visar temperatur under året (punkter) och medelvärde +/- sd för perioden 1991–2000.

Comparison of surface (upper 5 metres) and deep (below 80 metres) sea temperatures with the mean
(+/- 1 standard deviation) monthly temperatures calculated from the previous 10 years of data, for both
the Bothnian Sea, and the Bothnian Bay.

The difference between the deepwater temperatures in 2001 with the previous years is clearly shown,
both in the Bothnian Bay and the Bothnian Sea.

I Bottenhavet var ytsaliniteten 0.5 psu lägre än tioårsmedelvärdet under hela året. Avvikelsen i Bottenviken
var omkring 0.25 psu. Den låga saliniteten är troligen en följd av några år med hög tillrinning till Bottniska
viken. Figuren visar salinitet under året (prickar) och medelvärde +/- sd för perioden 1991–2000.

Comparison of surface (upper 5 metres) and deep (below 80 metres) salinity with the mean (+/- 1 standard
deviation) monthly salinities calculated from the previous 10 years of data, for both the Bothnian Sea, and
the Bothnian Bay.

The lowering of salinity in the region, due to the high levels of land run off, is apparent, even at depth.
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början av år 2000. Denna nivå bibe-
hölls under 2001. I ytvattnet var sali-
niteten lägre än 5 psu under hela 2000
och 2001. Denna låga salthalt obser-
verades ner till nästan 20 meters djup
– jämfört med omkring 5 till 10 me-
ters djup under tidigare år.

I Bottenviken var utsötningen så
kraftig att saliniteten ovanför 20 me-
ter djup var lägre än 3 psu under
större delen av året. På större djup
existerade inte någon haloklin (4
psu).

Sjunkande syrehalter
i djupvattnet

En tydlig minskning av syrehalterna
kan ses i Bottenhavets djupvatten se-
dan slutet av 90-talet Denna trend är
tydligast på de största djupen (under
80 m). Även i Bottenviken sjunker
medelsyrehalten i djupvattnet med
tiden.

Den sjunkande syrehalten kan lik-
som den sjunkande salthalten even-
tuellt förklaras med ett minskat in-
flöde från Östersjön. Det är också
möjligt att ett högre tillflöde av orga-
niskt kol genom tillrinning från älvar
och från ökad fytoplanktonproduk-
tion, ökar konsumtionen av organiskt
material hos bakterieplankton. Detta
leder till en ökad förbrukning av syr-
gas i djupvattnet.

Överskott av kväve
Bottenviken

Nitratkoncentrationerna i Bottenha-
vet, uppmätta under vintermåna-
derna fr.o.m 1991, har ökat i djup-
vattnet (större än 80 m djup) från 6
μM före år 2000 till 8 μM under åren
2000 och 2001. Detta är ungefär
samma nivå som i Bottenviken. Bot-
tenviken har dock inte förändrats
över samma period. I ytvattnet har
nitratnivåerna varit stabila i hela
Bottniska viken.

Total-fosfornivåerna i ytvattnet
har varit oförändrade i hela Bottniska
viken. Detta gäller också fosfor-
nivåerna i Bottenvikens djupvatten,
medan djupvattnet i Bottenhavet
uppvisar en liten ökning i koncentra-
tionen av total-fosfor jämfört med
föregående året.

Den optimala kvoten mellan oor-
ganiskt kväve och oorganiskt fosfor
för marin fytoplanktontillväxt (Red-
field-kvoten) är 16:1. Bottenvikens
ytvatten, med sitt överskott av kväve,

Skillnader i djupvattnets temperatur mellan sommar och vinter var under år 2001 0.4°C i Bottenhavet
och 1.8°C i Bottenviken. Dessa skillnader är mindre än medelskillnaden för perioden 1991–2000, vilken
var 1.0°C i Bottenhavet och 2.7°C i Bottenviken.

Water temperatures in the Bothnian Bay (top) and Bothnian Sea (bottom) between 1993 and the end of
2001. Temperature values corresponding to the colours are shown on the bar at the bottom of the
figure.

The seasonal temperature cycle is apparent, with warm water (shown as red) on the surface in
summer and autumn, and cold water (shown as blue) in winter. Looking at the deeper water, an annual
variation between cold and less cold water is apparent up to the start of 1999. From 1999 onwards, the
deepwater temperature has remained rather constant.

Haloklinen i Bottenhavet sänktes från 80 till 140 meter djup vid början av år 2000. Denna nivå bibehölls
under 2001. I ytvattnet var saliniteten lägre än 5 psu under hela 2000 och 2001. Denna låga salthalt
observerades ner till nästan 20 meters djup – jämfört med omkring 5 till 10 meters djup under tidigare år.

Salinity in the Bothnian Bay (top) and Bothnian Sea (lower), between 1993 and the end of 2001. Salinity is
indicated by the colours shown on the bar at the bottom of the figure, with cyan showing low salinity, and
magenta representing higher values.

The sharp decrease in salinity (or the freshening on the surface waters) is shown most clearly by the
rapid deepening of the black line from 80 metres to 140 metres in the Bothnian Sea in 2000. This line
represents the 6 psu halocline. In both the Bothnian Bay and Bothnian Sea, the surface waters show a
trend with time towards fresher water.
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avviker markant från denna kvot.
Bottenhavets vintervärden från yt-
vattnet är närmare kvoten. Kvoten är
i Bottenhavets ytvatten omkring 16:1
under vintern, men går ner till nära
noll när allt nitrat förbrukats under
sommaren.

Under vintern är nitrat:fosfat-kvo-
ten ganska variabel i Bottenviken,
eftersom fosfatkoncentrationen är
låg och nitratkoncentrationen beror
av tillrinningen från älvarna. I Botten-
havet har vintervärdena varit nästan
konstanta, omkring 16:1 sedan 1991.
Under vintern 2000/2001 noterades
dock en liten ökning av kvoten, troli-
gen orsakad av tillfälligt förhöjda
nitratkoncentrationer. Den stora
spridningen i vintervärdena 2000/
2001 orsakades av stora skillnader i
nitratkoncentrationer mellan de två
stationerna i Bottenhavet.

Kvoten mellan oorganiskt nitrat
och oorganiskt fosfat är lägre än kvo-
ten mellan totalkväve och totalfosfor.
Detta tyder på att en stor del av det
kväve som finns i ytvattnet är i form
av löst organiskt kväve. Detta lösta
kväve består troligen av en hel mängd
olika organiska föreningar med olika
grad av biotillgänglighet.

Silikatnivåerna ökade i djup-
vattnet från omkring 30 μM i början
av år 2000, till 35 – 40 μM i slutet av
2001. Ökningen var störst i Botten-
havet. Ökningen förklaras sannolikt
av den höga älvvattentillförseln, ef-
tersom höga halter av kisel förekom-
mer i älvvatten.

Syrehalterna har minskat både i Bottenhavet och Bottenviken sedan 1990-talet. Figuren visar syrehalter
(medel +/- sd) från två stationer vardera i Bottenhavet och Bottenviken.

Time series showing oxygen levels in deep water in the Bothnian Bay, and Bothnian Sea. The data show a
decline in oxygen concentration in both basins.
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Den optimala nitrat:fosfat-kvoten för marin fytoplanktontillväxt är 16:1. I Bottenhavet (rött i figuren)
stämmer kvoten väl under vintern, men går ner till nära noll under sommaren. I Bottenviken (blått i
figuren) avviker kvoten markant från den optimala. Figuren visar månadsmedelvärden (punkter) och
vintermedelvärden +/- en standardavvikelse(linjer).

The figure shows the time series of values of the ratio between nitrate and phosphate concentrations
in surface water in the Bothnian Sea (red) and Bothnian Bay (blue). The lines indicate the mean winter
(December, January and February) values of the ratio. This has been rather constant in the Bothnian
Sea. The large standard deviation in values in 2000 was due to a large difference in concentrations
between the two sampling stations in the Bothnian Sea.

The optimum ratio of nitrate to phosphate for marine phytoplankton is about 16:1. Offshore in the
Bothnian Sea in winter, the ratio of nitrate to phosphate is around this value, but goes to zero in
summer as the nitrate is used up. In the Bothnian Bay, there is a large excess of nitrate, due to the
heavy river run-off.


