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O zonlagret skyddar oss på jorden från solens skad-
liga UV-strålning. De ämnen som bryter ned 
ozon, och dessutom bidrar till växthuseffekten, 

är mest kända från mänsklig, industriell verksamhet. 
Freoner är ett exempel.

Det finns dock en avsevärd naturlig produktion av 
halokarboner. Både tång och växtplankton av olika slag 
producerar dessa ämnen. Dessa algers produktion, upp-
skattat från tempererade och tropiska hav, är i samma 
storleksordning som den sammantagna industriella pro-
duktionen. För vissa klorerade ämnen kan den naturliga 
produktionen rent av överstiga den industriella.

Vad händer i Arktis?
Frågan är hur förhållandena är i Arktis. Där finns små 
organismer inte bara i havsvattnet utan även i is och snö. 
Under senare år har man diskuterat hur mycket halokar-
boner som produceras i dessa tre olika miljöer. 

Detta är särskilt intressant eftersom klimatet i Arktis 
förändras. De klimatmodeller man använder idag för-
utspår att klimatförändringen ska gå snabbare i Ark-
tis än på resten av vår planet. I många nya vetenskapli-

Varje vår, när solen går upp i Arktis, minskar halterna av ozon 
i atmosfären dramatiskt. När alla alger börjar fotosyntetisera 
bildas, bland mycket annat, så kallade halokarboner. Dessa flyktiga 
ämnen bidrar via en kedja av reaktioner till att det skyddande 
ozonlagret i jordens atmosfär bryts ned.

ga artiklar påpekas också att den snö- och istäckta ytan 
minskar i snabb takt. 

Utbytet av kemiska föreningar mellan hav, luft, is 
och snö är viktiga för atmosfärskemin och drivs av fy-
siska, fotokemiska och biologiska processer. Det leder 
till en rad frågor om hur atmosfären i Arktis kommer 
att förändras när klimatet och fördelningen av snö, is 
och hav ändras.

Genom två expeditioner till Arktis organiserade av 
Svenska Polarforskningssekretariatet har vi fått en unik 
möjlighet att ta reda på svaret.

Islevande organismer bäst i klassen
När vi jämförde produktionen av halokarboner i is, snö 
och havsvatten visade det sig att produktionen i gam-
mal is var högst.

När havsvatten fryser tränger saltet ut från iskris-
tallerna, och det bildas ett mycket salt vatten som där-
för inte fryser till. Denna saltlake samlas i kanaler inuti 
isen. Ju äldre isen är, desto saltare blir laken. 

För många organismer är denna saltlake en bra livs-
miljö. I iskanalerna finns mängder med mikroskopiska 
plankton som kiselalger och cyanobakterier, eller blå-
gröna alger som de ofta kallas, samt små kräftdjur och 
havsborstmaskar. Vi undersökte om dessa organismer 
producerade halokarboner och studerade saltlaken från 
is av olika ålder. 

Anledningen till att isens produktion av halokarbo-
ner var så hög är att artrikedomen i saltlaken är så stor, 

FORSKNING I ARKTIS:

Alger bryter ner ozon
Sjöfartsverkets isbrytare Oden i den arktiska isen en gråmulen dag, under en av sina många expeditioner. Denna gång studerades bland annat den 
naturliga produktionen av ozonnedbrytande ämnen i Arktis.
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rentav större än i havsvattnet. Av speciellt intresse var 
också att om det fanns cyanobakterier i proven så var 
produktionen av halokarboner hög. Det är ett av de för-
sta bevisen för att inte bara alger utan även cyanobak-
terier, som ju inte längre räknas till algerna, kan produ-
cera halokarboner. 

Även organismer i snötäcket, om än få, och i smält-
pölar ovanpå isen, uppvisade en förvånansvärt stor för-
måga till produktion av halokarboner. Även i dessa mil-
jöer var förekomsten av cyanobakterier relativt stor.

Våra resultat visar att snö och is i Arktis bidrar till en 
stor del av förekomsten av organiska klor-, brom- och 
jodföreningar i atmosfären, vilka deltar i den katalytis-
ka nedbrytningen av ozon. Man har tidigare spekulerat 
i att enbart kemiska reaktioner bidrar med ozonnedbry-
tande substanser, vilket vi nu kan ifrågasätta.

Arktis bidrag svårt att beräkna
När man vill beräkna hur mycket organismerna i havs-
vatten, snö och is i Arktis bidrar till halten av halokar-
boner i atmosfären finns det ett antal osäkta faktorer. För 
det första så producerar inte organismerna dessa ämnen 
hela dygnet. För det andra är det svårt att uppskatta hur 
mycket snö det ligger på isen samt hur tjock isen är. För 
det tredje får man lita till satellitbilder för att uppskatta 
hur mycket is och öppna havsytor det finns. 

Produktionen av halokarboner kan dessutom variera 
väldigt mycket mellan tillsynes likvärdiga områden vilket 
vi fick erfara när vi mätte produktionen från två smält-
pölar bredvid varandra. I den ena pölen var produktions-

FAKTA HALOKARBONER 
Halokarboner kallas en grupp halogenerade organiska 
föreningar, det vill säga kolföreningar där klor, brom 
eller jod ingår. Exempel på halokarboner är freon, 
kloroform, trikloretylen, perkloretylen, metyljodid, 
metylbromid och bromoform. De tillverkas i industriella 
processer och många av de klorerade halokarbonerna 
används som lösningsmedel. 

Dessa halokarboner bidrar till bildningen av brom- 
och kloroxider som i sin tur katalyserar nedbrytningen 
av ozon i atmosfären. De bidrar också till växthusef-
fekten genom att absorbera infraröd strålning.

Under senare år har vi visat att det också finns en 
naturlig produktion av halokarboner. Dessa växthus-
gaser bildas via fotosyntes och respiration hos både 
stora och små alger. 

Under fotosyntesen bildas syreradikaler som kan 
skada DNA och bryta ner membran och cellväggar hos 
algerna. Effektiva enzymsystem har därför utvecklats 
till skydd. Några av dessa enzym är så kallade halo-
peroxidaser som reducerar väteperoxid till vatten på 
samma gång som de oxiderar kloridjoner till hypoklorit. 
Hypoklorit är mycket reaktivt och attackerar organiskt 
material i algerna och i havsvattnet och bildar en mängd 
halogenerade organiska föreningar. Bromoform är en 
av de vanligaste.
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hastigheten tio gånger högre än i den andra. 
Vi har försökt uppskatta hur mycket bromoform, en 

av de vanligaste naturligt producerade halokarbonerna, 
som produceras i dessa olika miljöer i Arktis. Det vi-
sar sig att havsvattnet i området bidrar med 1,6 kiloton 
och snön med blygsamma, men ändå häpnadsväckan-
de, 0,2 kiloton, det vill säga drygt 10 procent. När det 
gäller isens bidrag, som ju är stort, så går det ännu inte 
att uppskatta hur mycket av de halokarboner som pro-
duceras där som verkligen når atmosfären. Först måste 
man ta reda på hur stora flödena är mellan is och snö-
täcke och mellan is och havsvatten. Den undersökning-
en återstår ännu att göra.

Kiselalgerna Navicula och Fossula är exempel på växtplank-
ton som lever i isen.
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Att skillnaden i produktion av halokarboner kan vara stor stötte vi på när vi 
mätte i dessa två smältpölar bredvid varandra. I pölen till höger var produktions-
hastigheten tio gånger högre än i den andra.

Fo
to

: K
at

ar
in

a 
A

br
ah

am
ss

on


