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Temperatur

I början på året var ytvattentempera-
turerna normala i Bottenviken, med-
an de var lägre än normalt i Botten-
havet. Redan i november 2003 var 
ytvattentemperaturerna mer än en 
standardavvikelse lägre än medelvär-
det för perioden 1991–2000. Inte för-
rän i april hade temperaturen i ytvatt-
net stigit till normala värden. 

HÖGA MAXTEMPERATURER  

I YTVATTEN

Uppvärmningsperioden under våren 
och försommaren var normal, trots 
det ovanligt kyliga vädret i början på 
sommaren. Extremt hög lufttempera-
tur under senare delen av juli och au-
gusti ledde till maximumtemperatu-
rer så höga som ~18ºC i Bottenhavet, 
vilket är mer än en standardavvikel-
se högre än medelvärdet för perioden 
1991–2000. Även i Bottenviken var 
temperaturerna höga, med ett maxi-
mum i ytvattnet på ~15°C. På grund 
av det milda vädret höll sig tempe-
raturerna i ytvattnet över medelvär-
det ända till november. I början på 
december var temperaturerna till-
baks till de normala, 1,2°C till 4,1°C 
i Bottenviken och 3,0°C till 5,4°C i 
Bottenhavet. I slutet på året var tem-
peraturerna lägre på den svenska si-
dan av Bottniska viken än på den 
finska, trots att isläggningen redan 
påbörjats i Ålands skärgård.

Hydrografi/hydrokemi
Philip Axe SMHI

TROLIG OMBLANDNING

Temperaturen i djupvattnet variera-
de mindre än normalt. I Bottenhavet 
höll sig temperaturerna mellan 2,3ºC 
och 3,2 ºC. Ovanligt nog var tempe-
raturen i bottenvattnet som högst i 
augusti och september. Normalt sett 
uppnås detta maximum under vin-
tern. Nivån på maximumtempera-
turen i bottenvattnet 2004 var dock 
normal.

Temperaturen i djupvattnet var 
under 2004 lägre än jämförelsepe-
rioden under januari, april och no-
vember. Under januari och februari 
var temperaturerna hela en standard-
avvikelse lägre än medelvärdet för 
jämförelseperioden. Detta kan vara 
ett tecken på att skiktningen i Bot-
tenhavet var tillräckligt svag för att 
tillåta omblandning ända ner till 80 
meters djup.

STORA SKILLNADER I BOTTENVIKEN

I Bottenviken är variationen i bot-
tenvattnets temperatur större än i 
Bottenhavet. Under år 2004 variera-
de den mellan 0,5ºC och 3,2 ºC. De 
lägsta temperaturerna uppmättes un-
der vår och försommar, april till juni. 
Anmärkningsvärt under året var den 
stora skillnad i temperatur mellan de 
två provtagningsstationerna i Botten-
viken. I februari var temperaturen 
vid  den södra stationen i Bottenvi-

ken, A13 3ºC högre än vid A5, den 
norra stationen, och mer än en stan-
dardavvikelse högre än medelvärdet 
för månaden. Temperaturen vid den-
na provtagningsstation låg över med-
elvärdet ända till i november. Vid A5 
var temperaturen i bottenvattnet näs-
tan två standardavvikelser lägre än 
medelvärdet både i början och slu-
tet på året, och varierade ganska lite 
däremellan.

LÅG SALINITET I BOTTENHAVET

Saliniteten i Bottenhavets ytvatten va-
rierade mindre än under ett ”normalt” 
år. Saliniteten var lägre än medelvär-
det för jämförelseperioden från och 
med februari. Den annars så tydliga 
effekten av vårfloden, med låga sali-
niteter i augusti, uteblev under 2004. 
De lägsta saliniteterna uppmättes i 
september, och förblev låga ända in i 
oktober. I djupvattnet var saliniteten 
vid Bottenhavets norra station, C3 
nära medelvärdet för jämförelsepe-
rioden, och vid station C14, belägen 
utanför kusten lite söder om Sunds-
vall var saliniteten till och med nå-
got högre än medelvärdet. Detta gör 
att år 2004 skiljer sig från år 2003, 
då saliniteten i djupvattnet var lågt 
under hela året, vilket antyder att ett 
inflöde av saltvatten söderifrån före-
kommit. Även fosforkoncentrationer-
na stöder detta antagande, se nedan. 

Hög lufttemperatur ledde till höga maximum-
temperaturer i ytvattnet. I djupvattnet varierade 
temperaturen mindre än normalt. Figuren visar 
årsmedelvärden för jämförelseperioden 1991– 
2000 (± SD). Punkterna visar 2004 års värden 
vid de nordligaste stationerna i respektive havs-
bassäng, och trianglarna de sydligaste statio-
nerna i respektive havsbassäng.

High air temperatures resulted in high maxi-
mum temperatures in the surface layer. The 
variation in temperature during the year was 
less than normal in the deepwaters. The figure 
shows year mean temperature with (± SD) 
(lines) and data from 2004 (northern stations 
in each basin is shown as dots, and southern 
stations in each basin is shown as triangles). 
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Salinitet

Saliniteten i Bottenhavets djupvatten 
ligger runt 6,4, något högre än i yt-
vattnet i Ålands hav. Detta skulle kun-
na betyda att inflöde av vatten skett 
över tröskeln i södra Kvarken och ge-
nom Ålandsdjupet, snarare än genom 
Ålands hav.

I Bottenviken var saliniteten i yt-
vattnet nära medelvärdet för jämfö-
relseperioden i början på året. Vid 
A13  var saliniteten normal ända till 
september, medan den vid A5 verka-
de påverkas av vårfloden i juni och 
juli. i september och november var 
saliniteten vid de bägge stationerna 
nästan lika, och lägre än medelvär-
det. I djupvattnet var saliniteten vid 
A13 normal under nästan hela året. 

Endast i april skiljde sig saliniteten 
från jämförelseperioden, med värden 
0,2 högre än jämförelseperioden. Vid 
A5 var saliniteten betydligt lägre än 
medelvärdet under hela året. I febru-
ari var skillnaden hela två standard-
avvikelser. Saliniteten ökade under 
året, och var i november ”endast” 
en standardavvikelse lägre än jäm-
förelseperioden.

YTVATTEN VID BOTTEN?

En möjlig förklaring till temperatu-
rer och salinitet i djupvattnet vid A13  
är att en ovanligt svag skiktning un-
der vintern ledde till att kallt, sött 
vatten från ytan sjönk ner till bot-
ten, och blev kvar där då ytvattnet 

senare värmdes upp. Att detta inte 
hände vid A5  kan vara ett resultat 
av den lägre saliniteten i bottenvatt-
net där. Det tog hela året för värme 
och saltvatten att blandas ner i detta 
vatten, så att värdena återvände till 
det normala. 

LÅGA HALTER KVÄVE OCH FOSFOR

Större delen av året 2004 var koncen-
trationerna av totalkväve och total-
fosfor i ytvattnet lägre än medelvär-
det (1991–2000). Koncentrationerna 
var högre än medelvärdet endast i 
mars och december i Bottenviken, 
och i januari och september i Bot-
tenhavet. Även koncentrationerna av 
löst oorganiskt kväve var nära eller 

I ytvattnet varierade saliniteten mindre än under 
jämförelseperioden 1991–2000. Figuren visar års-
medelvärden för jämförelseperioden 1991–2000  
(± SD). Punkterna visar 2004 års värden vid de 
nordligaste stationerna i respektive havsbassäng, 
och trianglarna de sydligaste stationerna i respektive 
havsbassäng.

In the surface layer the salinity varied less compared 
to mean values for the period 1991–2000. The fig-
ure shows year mean temperature with (± SD) (lines) 
and data from 2004 (northern stations in each ba-
sin is shown as dots, and southern stations in each 
basin is shown as triangles).

Större delen av året var koncentrationerna av 
totalkväve och totalfosfor i ytvattnet lägre än 
medelvärdet för 1991–2000. Även koncentra-
tionerna av löst oorganiskt kväve var nära eller 
strax under medelvärdet i ytvattnet i både Bot-
tenviken och Bottenhavet. Figuren visar årsme-
delvärden för jämförelseperioden 1991–2000 
±SD. Punkterna är värden för år 2004. Rött 
anger totalhalter, och blått anger halt av oorga-
niskt kväve respektive fosfor.

Most parts of the year the concentrations of 
total nitrogen and total phosphorus were lower 
than the mean values for the period 1991-
2000. The concentrations of dissolved inorgan-
ic nitrogen were slightly lower than the mean 
values for 1991-2000  in both the Bothnian 
Bay and the Bothnian Sea. The figure shows 
mean values ±SD (lines) and values for 
2004(dots) for total nitrogen/phosphorus (red) 
and dissolved inorganic nitrogen/
phosporus(blue),
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strax under medelvärdet i ytvattnet i 
både Bottenviken och Bottenhavet. 
Koncentrationen av löst oorganiskt 
fosfor, däremot, var högre än med-
elvärdet både i januari och decem-
ber i Bottenhavet. Troligtvis var si-
tuationen densamma i Bottenviken, 
men tyvärr togs inga prov under den-
na period i det området.

HÖGA KISELKONCENTRATIONER

Kiselkoncentrationerna i ytvattnet 
låg mycket högre än medelvärdet i 
både Bottenviken och i Bottenhavet 
under större delen av året. Koncen-
trationerna var normala endast under 
juli i Bottenviken, och april i Botten-
havet. Dessa höga koncentrationer av 
kisel verkar inte vara direkt orsaka-

de av lokal nederbörd, eftersom den 
rikliga nederbörden i norra Norrland 
i juli 2004 inte alls gav effekt i Bot-
tenviken, vare sig i kisel- eller kvä-
vekoncentrationerna. I Bottenhavet, 
däremot, var kiselkoncentrationerna 
höga under juli. 

FOSFORRIKT VATTEN SÖDERIFRÅN

Saliniteten har ökat från 5,7 till 6,3 
psu under de senaste två åren i djup-
vatten från Bottenhavet. Under sam-
ma period har fosforkoncentratio-
nerna i djupvattnet ökat från 0,5 
till nästan 0,8 µM. I norra Egentliga 
Östersjön är fosforkoncentrationerna 
i ytvattnet för tillfället mycket höga. 
Orsaken är att det senaste saltvatten-
inflödet (år 2002–2003) har tryckt 

upp det ”gamla” fosforrika botten-
vattnet mot ytan. Sydliga vindar har 
transporterat det numera fosforrika 
ytvattnet norrut genom Skärgårdsha-
vet. När det når Bottenhavet är det 
för tungt för att hållas kvar i ytan. 
Därför sjunker det ner genom vat-
tenmassan, och transporterar på så 
sätt salt och fosfor till djupvatten i 
Bottenhavet. Saliniteten ökade i nor-
ra Egentliga Östersjön från år 2000, 
fosforkoncentrationerna från 2002. 
Intressant är att fosforkoncentratio-
nerna i djupvattnet i Bottenhavet för 
tillfället är högre än i ytvattnet i nor-
ra Egentliga Östersjön. Detta antyder 
att en del fosfor har transporterats 
genom Ålands hav från djupare delar 
av norra Egentliga Östersjön.

Kiselkoncentrationerna i ytvattnet låg mycket 
högre än medelvärdet i både Bottenviken och i 
Bottenhavet under större delen av året.

Concentrations of  silika in surface layers were 
much lower than mean values for 1991–2000 
most part of the year in both the Bothnian Bay 
and the Bothnian Sea.

Både saliniteten och fosforkoncentrationen har 
ökat I djupvattnet I Bottenhavet de senaste 
åren. Fosforrikt ytvatten från Egentliga Öster-
sjön har troligtvis kommit in i Bottenhavet via 
Skärgårdshavet, för att sjunka till botten när 
det når Bottenhavet. Figuren visar salthalt, total-
fosfor (hel linje) och löst oorganiskt fosfor 
(prickad linje).

Both salinity and phosphorus concentrations 
have increased in deepwaters in the Bothnian 
Sea the last couple of years. Surface water, rich 
in phosporus, from the Baltic Proper has proba-
bly been pushed through the Archipelago Sea 
to the Bothnian Sea, and there sunk to the bot-
tom. The figure shows salinity, total phosphorus 
(solid line) and dissolved inorganic phosphorus 
(dotted line).


