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D
en blomning vi iakttar sommartid i Östersjön 
orsakas främst av kolonibildande fotosynte-
tiserande cyanobakterier. Dessa organismer  
kallas ibland för blågröna alger. I likhet med 

alger behöver även cyanobakterier näringsämnen för att 
tillväxa. De gynnas av höga fosforhalter.  Det som gör 
cyanobakterierna speciella är att de kan fixera kvävgas 
som finns löst i vattnet. Det innebär att de kan göra stora 
mängder kväve biologiskt tillgängligt i vattnet. Detta ger 
dessa bakterier en konkurrensfördel gentemot växtplank-
ton när kvävehalterna i vattnet är låga. De kvävefixerande 
cyanobakterierna tillför Östersjön 200 000–400 000 ton 
kväve per år, vilket är ungefär lika mycket kväve som vi 
människor tillför genom utsläpp.

Ineffektiv utfällningsmiljö
Kraftig blomning sommartid i Östersjön förutsätter 
således höga halter av löst fosfor i vattnet för att cya-
nobakterierna skall kunna växa till i stora mängder. I 
havsvattnet finns 300 000–700 000 ton fosfor lagrat. 
Varifrån kommer då denna fosfor? 

Årligen tillförs 34 500 ton fosfor via naturliga och 
mänskliga källor. I många sammanhang lyfts problemen 
med de mänskliga utsläppen fram, och stora resurser 
satsas på att minska våra fosforutsläpp. Men det pri-
mära problemet är att Östersjöns vatten har svårt att 
bli kvitt redan befintligt fosfor p.g.a. att förhållandevis 
små mängder begravs permanent i bottnarna. Detta gör 
att den stora mängden fosfor i vattnet minskar mycket 
långsamt även om den externa tillförseln stryps. 

En nyckel till problemet är mekanismerna som styr 
utfällningen av fosfor till sedimenten. En effektiv utfäll-
ning leder till att stora mängder fosfor lämnar vattnet. 
Men Egentliga Östersjön har visat sig vara en ineffektiv 
utfällningsmiljö. Två kemiska mekanismer är centrala, 
nämligen uppbindning av fosfor med järn och utfällning i 
form av mineralet apatit.  I motsats till i sötvatten räcker 
järntillgången i Östersjön dock inte till för att binda upp 
vattenmassans lösta fosfor. Vad gäller mineralet apatit 
finns det t. o. m. skäl att ifrågasätta om utfällningen över 
huvud taget förekommer i Egentliga Östersjön. 

Kväve styr
En annan orsak till blomning av cyanobakterier om 
sommaren i Egentliga Östersjön är frisättning av 
fosfor från sedimenten, och särskilt kopplingen till 
kväve. Frisättningen av fosfor ökar nämligen med ökad 
utbredning av syrefria bottnar. De alger som blommar 
och sedimenterar om våren saknar förmåga att fixera 
kvävgas, och är därför helt beroende av det kväve som 
finns tillgängligt i vattnet. Höga kvävehalter om våren 
ger kraftig vårblomning av alger. Kraftiga vårblomning 
leder på sikt till vidare utbredning av syrefria bottnar, 

Föregående sommars blomning av cyanobakterier i Östersjön var 
mycket besvärande. Mer än hälften av Egentliga Östersjöns yta 
täcktes tidvis av en gulfärgad sörja. Frågan är vilka åtgärder som 
bör vidtas för att undvika  kraftig blomning. Östersjöns ekosystem 
är komplext, och trots att alltför god tillgång på fosfor är den 
direkta orsaken till blomningen av cyanobakterier, har kväve en 
nyckelroll i dramat. 

Fosforproblemet 
– en kvävefråga

Under de senaste åren har Egentliga Östersjön besvärats av blomningar av cyano-
bakterier. Frågan är vad orsaken är, och vad som kan göras för att förhindra dessa 
kraftiga blomningar. Bilden är tagen från satellit i juli 2005.
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vilket i sin tur leder till frisättning av fosfor, som i sin tur 
ger ökad sommarblomning av cyanobakterier.  Kraftig 
sommarblomning av cyanobakterier ”laddar upp” Öster-
sjöns vatten med kväve, som delvis kan utnyttjas av vårens 
algblomning året därpå. Den onda cirkeln är sluten, och 
det som först tycktes vara ett fosforproblem är i själva 
verket ett resultat av för hög kvävebelastning.

Miljöarbete kräver kunskap
Framgångsrikt miljöarbete kräver god kunskap om hur 
naturen fungerar. Annars är risken överhängande att 
vidtagna åtgärder blir otillräckliga, missriktade eller 
t. o. m. förvärrar situationen. Minskningen av kväve- och 
fosforbelastningen på Östersjön måste gå hand i hand. 
Hur och i vilken omfattning detta bör ske måste grun-
das på faktisk kunskap om hur näringsämnena regleras 
och balanseras. Tillförlitlig kunskap om mekanismer 

och processer för hur kväve och fosfor omsätts är helt 
nödvändig för att åtgärdsarbetet skall bli framgångsrikt, 
och obehagliga massförekomster av cyanobakterier som-
martid i Östersjön åter ska bli sällsynta. 

� -
rier om sommaren, även om den direkta orsaken till de kraftiga sommarblomningarna är höga fosforhalter (P). Förklaringen är 
att algerna som blommat om våren sedimenterar ner till bottnarna, och där orsakar ökad frisättning av fosfor från botten- 
se�
havsvatten.

FOSFOR I NATUREN
Grundämnet fosfor är helt nödvändigt för alla former 
av liv. Ämnet har sitt ursprung i vittrad jordskorpa. 
Fosfor förekommer löst (i jonform) och bundet till 
olika former av partiklar (oorganiskt och organiskt 
material  inklusive organismer) i vatten, samt inlagrat 
i bottensediment. Vid nedbrytning frisätts bundet 
fosfor och blir lätt tillgängligt för växter och djur, 
en process som är särskilt omfattande när syrebrist 
råder. Olika biologiska och kemiska processer återför 
löst fosfor till bunden/partikulär form.

TEXT Sven Blomqvist och Anneli Gunnars, Systemekologiska 
institutionen, Stockholms universitet
TEL 08-16 42 60 eller 090-786 79 76
E-POST sven.blomqvist@system.ecology.su.seIl
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Vårblomning
av växtplankton

Sommarblomning
av cyanobakterier

När tillgången 
på kväve avtar 
dör algerna och  
faller till botten

N P

Syrefria bottnar

Frisättning av fosfor 
från bottensediment

P


