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För Västkustens del inleddes året med en riktigt mild och blöt
januarimånad. Månadens mest dominerande väderhändelse var
den våldsamma storm (Gudrun) som lamslog södra Sverige den
8-9. Längs Bohuskusten registrerades medelvindar på 29 m/s
och byvindar upp till 38 m/s. De kraftiga västliga vindarna i
kombination med lågt lufttryck pressade in vatten mot västkus-
ten och in i Östersjön. Detta gav rekordhögt vattenstånd längs
västkusten. Stora regnmängder föll i sydvästra Sverige, vilket
medförde att vattenföringen i de västsvenska vattendragen var
högre än normalt och de halländska åarna svämmade över.

Höga ytvattentemperaturer i juli
Först i mitten av februari kom vintern med lite snö och kyla.
Vintervädret höll i sig under större delen av mars och mot slutet
av månaden kom våren, något försenad.

April blev en fin vårmånad med små nederbördsmängder,
medan maj bjöd på mestadels ostadigt och lågtrycksbetonat vä-
der. Högsommarvärmen kom först vid midsommartid och höll i
sig fram till mitten av juli. Detta resulterade i ovanligt höga
ytvattentemperaturer i juli. Resten av sommaren var relativt osta-
dig vädermässigt med en hel del skurar och blygsamma tempera-
turer.

Hösten inleddes med vackert väder under september månad
då temperaturer närmare 20 grader förekom vid flera tillfällen.
Hösten blev som helhet både varmare och torrare än normalt.
Året avslutades också milt, även om vi till slut fick vinterväder
med ett snötäcke som lade sig vid nyår.

Baltiska ytströmmen påverkar
västkusten
Skagerrak, Kattegatt och Öresund (Fig. 1) utgör ett övergångs-
område mellan Nordsjöns högsalina vatten och Östersjöns
brackvattenmiljö. Detta betyder att förhållandena i vattnet är till
stor del ett resultat av väderförhållandena och växlar relativt snabbt
med tiden beroende på dominerande västligt inflöde från Nord-
sjön eller utflöde från Östersjön, vilket är synligt som t.ex. stora
salthaltsvariationer (Fig. 2A). Generellt påverkas förhållandena
utefter den svenska västkusten till stor del av den Baltiska
ytströmmen som transporterar lågsalint Östersjövatten norrut via
Öresund.

Potentiell brist på kväve
Under 2005 märktes utflödet från Östersjön speciellt eftersom
det transporterade vatten med höga fosfathalter och silikathalter
ut från Östersjön. I Öresund (station W Landskrona) var fosfat-
halterna (Fig. 2B) och silikathalterna generellt mycket högre än
medelvärdet för de senaste tio åren, 1995 – 2004. Dock var
koncentrationerna lägre i november –  december i vatten med
högre salthalter, med ursprung norrifrån. Till skillnad från fosfat
och silikat var koncentrationerna av oorganiskt kväve i ytvattnet
genomgående låga, i regel lägre än det senaste tioårsmedelvärdet.

Detta ger en obalans i N/P-närsaltskvot (Fig. 2C), jämfört med
det för växtplanktons tillväxt optimala N:P förhållandet 16. Detta
innebär en potentiell brist på kväve för växtplanktons närings-
försörjning. Dock är ej ammonium medräknat i denna kvot men
denna närsalt förekommer vanligen i mycket låga koncentratio-
ner i ytvattnet i öppna havsområden. Denna N:P-obalans reflek-

Figur 1Figur 1Figur 1Figur 1Figur 1. Karta över några miljöövervakningsstationer i Västerhavet.

1. Å17
2. Byttelocket
3. Släggö
4. P2
5. Åstol
6. Danafjord
7. Kungsbackafjorden (N5)
8. Ost Nidingen (N7)
9. Fladen
10. Anholt E
11. Laholmsbukten (L9)
12. W Landskrona
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terar också situationen i södra Östersjön, samt i övriga Östersjön
där cyanobakterieblomningar har uppstått, gynnade av god till-
gång på fosfat i ytvattnet. Syresituationen i bottenvattnet var
sämst i oktober, med en för djurlivet kritisk syresituation på 2,3
ml/l, motsvarande 38 % mättnad. Även under december var
syrehalten lägre än tioårsmedelvärdet.

Höga halter av kväve vid årets början
Även i öppna Kattegatt, på station Anholt E, kunde det fosfat-
rika Östersjövattnet upptäckas i juli (Fig. 2B). Förhöjda fosfat-
halter uppmättes även i Laholmsbukten (station L9) i augusti.
Mätningarna i juli och augusti föregicks av perioder av utflöde
från Östersjön. Däremot kunde inte detta vatten märkas längre
norrut på station Fladen. I öppna Kattegatt var halterna av såväl
oorganiskt fosfor (Fig. 2B), kväve och silikat ovanligt höga vid
årets start, men låga vid dess slut. De låga halterna vid årets slut
kan bero på ett pågående upptag av närsalter under vintermåna-
derna, då viss växtplanktonaktivitet iakttogs. Detta styrks av höga
klorofyllkoncentrationer (5 – 6 µg/l) i december i öppna Katte-
gatt (Fig. 2D).

De inre kustvattnen påverkades till stor del av ett ökat tillflöde
av främst kväve via stor vattenföring i vattendragen, speciellt som
ett resultat av stora nederbördsmängder i januari. Detta kunde i
månadsskiftet januari – februari påvisas som förhöjda halter av
oorganiskt kväve i den inre delen av Kungsbackafjorden (station
N5), vilket gav onormalt höga kvoter mellan oorganiskt kväve
och fosfor i ytvattnet (Fig. 2C). Denna tillförsel förbrukades
dock vid vårblomningen i februari och resulterade i låga halter i
mars. Låga halter av oorganiskt kväve dominerade i övrigt bilden
utefter Hallandskusten.

Syresituationen i bottenvattnet var sämre än tioårsmedelvärdet
vid några tillfällen i Kattegatts inre kustvatten. Från april månad
uppstod vid flera tillfällen kritiska syrehalter runt 2 ml/l i
Laholmsbukten, med bottennoteringen 1,3 ml/l i oktober.

Varierande syresituation i bottenvattnet
Vårblomningen hade i mars förbrukat överskottet av oorganiskt
fosfor och kväve i ytvattnet på samtliga stationer förutom de
instängda fjordarna Byfjorden, Havstensfjorden och Koljöfjor-
den. En senare vårblomning i dessa fjordar hade dock förbrukat
närsalterna i april.

I de öppna kustvattnen var syresituationen i bottenvattnet
relativt bra. De lägsta syrevärdena runt Göteborg var i september
då både Åstol och Valö uppvisade 2,6 ml/l i bottenvattnet. De
två instängda fjordarna Byfjorden och Koljöfjorden uppvisade
syrebrist hela året, med stora mängder svavelväte vid bottnarna.
I Havstensfjorden skedde ett inflöde av syrerikt vatten i början
på året, vilket dock snabbt förbrukades och resultatet blev en
syrehalt nära noll vid årets slut. Augusti månads lägsta koncen-
tration på 1,6 ml/l uppvisade Stretudden, medan syresituationen
i bottenvattnet  inne i Gullmaren på station Alsbäck låg runt 2
ml/l hela året, med rekordlägsta halten 1.3 ml/l i februari.
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Figur 2. Förhållandena i ytvattnet (5 m djup) under februari, juli och
december år 2005 på stationer enligt kartan.
A. Salthalt, B. Fosfatkoncentration (µmol PO4

3-/l), C. N:P kvot
(kvot mellan nitrit+nitrat och fosfat), D. Klorofyll a -koncentration
(µg chl a/l)


