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Höjningen av koldioxidhalten i atmosfären leder 
till ökad avdunstning från havet och därmed ökad 
nederbörd och avrinning, med utsötning av havet 

som följd. Redan nu pågår en naturlig utsötning, men 
prognosen är att utsötningen kommer att gå snabbare 
än idag. Salthalten i Egentliga Östersjön skulle kunna 
sänkas till nära den salthalt som vi idag har i Botten-
viken.  Hur skulle detta påverka ekosystemet i havet? 

Bottenviken – ett miljöarkiv
Svaret finns bokstavligen begravt i Bottenviken, eftersom 
utsötningen i Egentliga Östersjön i mångt och mycket 
är en upprepning av vad som redan hänt där. Dagens 
ytvattensalthalt är ungefär 3 promille i Bottenviken 
och 6 promille i Bottenhavet. För 5 000 år sedan var 
den ungefär 12 promille i båda dessa havsområden. I 
Egentliga Östersjön var ytvattensalthalten 13 promille, 
jämfört med runt 7 promille idag. 

Östersjöns ytvatten var alltså tidigare mera homogent, 
med obetydliga skillnader i salthalt mellan de tre havsom-
rådena. Den största utsötningen har skett i Bottenviken.

Sedimenten ger svar
Genom att studera sedimenten kan man skapa en bild 
av vilka effekter utsötningen av Bottenviken haft genom 
årtusendena. Halter av olika grundämnen och mineraler 
kan visa hur förhållandena varit, både vad gäller näring 
och syre. 

Sediment från Bottenviken utgör med andra ord 
ett unikt miljöarkiv som kan användas för att förutsäga 
effekter av en utsötning. 

datering med magnetism
För att skapa en historisk bild av Bottenvikens utveckling 
har en sex meter lång sedimentpropp härifrån analyse-
rats. Proppen är tagen på 87 meters djup och nådde en 
sedimentnivå motsvarande 6 800 år. 

De olika skikten i sedimentproppen har åldersbe-
stämts med en paleomagnetisk metod. Den bygger på 
det faktum att jordens magnetfält ändrar riktning och 
intensitet med tiden. När mineralet magnetit en gång i 
tiden avsattes i sedimenten permanentades magnetismen, 
och bilden av det då rådande magnetfältet bevarades. 
Genom att mäta magnetismen i de olika skikten av 
sedimenten kan de åldersbestämmas. 

Geokemiska analyser av de olika skikten visar på 
de förhållanden som rådde vid de olika tidpunkter som 
bestämts paleomagnetiskt. Bland annat kan innehållet av 
metallen mangan, som avsätts i Bottenvikens mer djup-
liggande områden när syreförhållandena är goda, berätta 
för oss hur syreförhållandena varit vid olika tidsperioder.

Skilda förhållanden
Östersjöns tre olika bassänger skiljer sig åt vad gäller salt-
halter, syreförhållanden och näringsstatus. I Bottenviken 
har bottenvattnet idag hög syrehalt och låga fosforhalter, 
medan bottenvattnet i Egentliga Östersjön ofta saknar 
syre men innehåller höga halter av svavelväte och fosfor. 
Förhållandena i Bottenhavet ligger däremellan. 

Syreförhållandena styr hur mycket fosfor som finns 
tillgängligt i vattnet. Bottenvikens historia visar oss att 
även små förändringar i syreförhållandena kan starta 
processer som har stor betydelse för näringsförhållandena.

Bottenvikens
historia ger svar 

om framtid
Bottenviken har redan genomgått en utsötning liknande den vi 
förväntar oss ska ske i Egentliga Östersjön som följd av klimat-
förändringar. Vi har därför mycket att vinna på att studera Bot-
tenvikens historia. Med hjälp av en teknik för åldersbestämning 
av sediment som bygger på magnetism har förändringar som 
skedde för nästan 7000 år sedan kunnat beskrivas.
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Start för fastläggning av fosfor
Resultaten från undersökningarna av den långa sedi-
mentproppen tyder på att det skedde en förändring i 
Bottenvikens djupvatten för 2 500 år sedan. Analyser av 
mangan visar att syreförhållandena förbättrades, vilket 
gjorde att fastläggningen av fosfor i sedimenten ökade. 
Att fosfor bands till sedimenten innebar att fosforhal-
terna i vattnet minskade, och Bottenviken utvecklades 
till ett näringsfattigt havsområde. Fastläggningen pågår 
än idag, och är anledningen till att Bottenviken är den 
mest näringsfattiga delen av Östersjön. Genom att även 
analysera andra metaller kan vi dra slutsatsen att Botten-
vikens vatten inte innehållit svavelväte i större mängder 
under de senaste 6 800 åren. Den förändring som skedde 
för 2 500 år sedan var med andra ord relativt liten, och 
kan troligen jämföras med att gå från förhållandena i 
dagens Bottenhav till Bottenviken av idag. 

Liten förändring kan göra stor skillnad
Analyserna visar att även små förändringar i de kemiska 
förhållandena i vattnet och sedimenten kan göra stor 
skillnad. En liten tillsats av syreförbrukande material 
kan exempelvis snabbt öka flödet av fosfor från botten-
sedimentet. De historiska förhållandena i Bottenviken 
har gett oss information om hur klimatförändringar 
kan tänkas påverka ekosystemet i Egentliga Östersjön 
vid en framtida utsötning. Men vi kan även vända på 
resonemanget. I Egentliga Östersjön pågår idag en 
självgenererande övergödningsprocess, och en liknande 
process skulle snabbt kunna sätta igång även i Bottenvi-
ken om förhållandena skulle förändras. Frågorna kring 
effekterna av klimatförändringarna är många, och den 
beskrivna tekniken kommer att kunna ge svar till gagn 
för förvaltningen av vår framtida Östersjö. 

AnrIKnInG Av MAnGAn
typiskt för Bottenviken är anrikningen av mangan i 
de djupare delarna av bassängen. Detta beror till stor 
del på att löst mangan diffunderar från sedimentet till 
vattnet i miljöer med lite syre och relativt stor sedi-
mentation av organiskt material. i vattnet oxideras 
det lösta manganet och bildar manganoxidpartiklar. 
Dessa partiklar transporteras mot djupare områden, 
och blir kvar i sedimentet. troligtvis tas både järn 
och fosfor upp av manganpartiklarna och följer med 
i transporten till de djupare områdena. 

De höga halterna av mangan i sedimentens övre 
delar kan vara en förklaring till att järn och associerat 
fosfor inte löses upp och lämnar sedimentet, även 
då de är begravda i form av järnhydroxidmineral i 
sulfidhaltiga sediment och borde ha lösts upp. man-
ganet i Bottenviken har alltså en mycket viktig roll 
när det gäller näringsstatus och hur näringsämnena 
flödar mellan sediment och vatten.

Geokemiska analyser av olika skikt i sedimenten ger oss en 
bild av Bottenvikens historia. I bilden ser man manganrika, 
svarta skikt ovanför järnrika, gula skikt i ett sediment från 
centrala Bottenviken. Sedimentet på bilden är cirka 30 cm 
brett.

en sex meter lång sedimentpropp togs upp från Bottenviken. vid provtagningen 
användes SGU:s fartyg ocean Surveyor. Genom att analysera sedimentproppens 
olika skikt kan man spåra sig tillbaka 6800 år i tiden. 
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