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Döda bottnar på grund av syrebrist i bottenvattnet är ett välkänt 
fenomen i Östersjöns öppna delar. Vi vet också att i en del om-
råden längs kusten så uppstår det syrebrist varje sommar, men 
hur spridd är denna företeelse? Genom att sammanställa data 
från de olika länderna kring Östersjön har vi försökt skapa en 
bild av syresituationen även i kustområdena.

Syrebrist i bottenvatten är ett problem som ökar runt 
om i världen. Ökningen beror på att den mänsk-
liga övergödningen av kustnära vatten har ökat. 

Näringsämnena kommer till Östersjön på flera sätt. 
Det kan vara i form av utsläpp av avloppsvatten, som 
luftburet nedfall från industrier och fordonstrafik, från 
jordbruksmark eller stora djurstallar och som avrinning 
från städerna.  

Svårtillgängliga kustdata
Vi vet sedan länge att döda bottnar är ett problem ute 
på öppet hav i Östersjön, men hur utbrett problemet är 
i kustområdena har inte tidigare varit känt. 

För att ta reda på omfattningen av syrebrist i kustom-
rådena samlade vi in kustdata från länderna runt Öster-
sjön. Denna typ av data rapporteras inte in till interna-
tionella databaser, såsom är fallet med data från utsjö-

områden, vilket gör att de är betydligt mer svårtillgäng-
liga. En liknande, omfattande sammanställning har där-
för inte gjorts tidigare.

två miljoner mätningar
Det finns en stor mängd undersökningar som görs i Öst-
ersjöns olika kustområden, och vi lyckades hitta två mil-
joner mätningar av syrgas från sammanlagt sexhundra 
olika områden. Av de sexhundra områdena vi analyserat 
har en femtedel varit drabbade av syrebrist någon gång 
under perioden 1955-2009. De områden där syrebris-
ten uppträtt oftast var Stockholms skärgård, Limfjor-
den, den svenska kusten väster om Gotland, den finska 
skärgården, kustområdena i Kattegatt och både de dans-
ka och tyska områdena kring Bälthaven.

I ett antal områden har syrebristen uppträtt oftare 
och oftare. I sju områden var bottenvattnet helt syrefritt 
året om. Generellt har syrgaskoncentrationerna minskat, 
även i områden där halterna inte är så låga. 

östersjön känsligt för syrebrist
En stor andel av alla platser med känd syrebrist i kust-
nära vatten finns i Östersjöregionen, vilket naturligtvis 
delvis beror på att Östersjön är en av de regioner i värl-
den där det finns mest tillgängliga mätningar. 

Syrebrist
vid östersjöns kuster
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Men det är inte hela förklaringen. Östersjön har inte 
något tidvatten som gör att vattnet blandas om. Dessut-
om är Östersjöns bottentopografi komplex, med en del 
djupa, isolerade kustområden med endast litet utbyte av 
vatten med det öppna havet. Östersjön i stort är också 
ett relativt isolerat hav med långsam vattenomsättning, 
som under lång tid fått ta emot stora mängder närings-
ämnen från land. 

viktigt med syre
Ett ekosystem fungerar bäst om tillgången på syre är 
god, och i kustområden kan syrebrist få förödande kon-
sekvenser. Bottenlevande organismer dör, och färre om-
råden blir då lämpliga för fisk att leva i. Kustområdena 
är viktiga uppväxtplatser för många fiskarter, exempel-
vis torsk. Dessutom bidrar syrebrist till att fosfor, som 
annars är bundet i sedimentet, släpps ut i vattnet. Detta 
kan i sin tur leda till algblomningar och grumligt vatten. 

Planer måste genomföras
Helcoms aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action 
Plan) har identifierat hur mycket kväve- och fosforut-
släppen från länderna kring Östersjön måste minskas för 
att Östersjöns tillstånd ska förbättras. De sätt som det-
ta kan göras är att minska användandet av konstgödsel, 
rena vattnet från stora djurfarmar och, främst längs Öst-
ersjöns östra kust, bygga ut reningsverk. Politiker i alla 
länder runt Östersjön måste agera nu och implemente-
ra de nationella planerna för näringsämnesminskning 
som man har kommit överens om.

vattenlevande organismer behöver en viss mängd syrgas 
som är löst i vattnet för att de ska kunna överleva. Bristen 
på syrgas dödar de bottenlevande organismerna och minskar 
lekområdena för fisk.  

SyReBRiSt längS öSteRSjönS KuSteR
för att kunna följa Östersjöns biologiska, kemiska 
och fysiska tillstånd över tid tas det regelbundet vat-
tenprover på många ställen runt om i Östersjön. alla 
mätdata från det öppna havet samlas i nationella 
databaser och skickas dessutom till en internationell 
databas. mätdata från kustområdena stannar dock 
ofta hos respektive land, och samlas inte i någon 
gemensam databas.

innan den här studien genomfördes fanns det 416 
områden runt om i världen där man hade funnit sy-
rebrist nära kusten. vi har hittat 115 platser, vilket 
ökar det totala antalet områden i världen till över 
500. Detta betyder också att mer än 20 procent av 
alla platser med känd syrebrist i kustnära vatten finns 
i Östersjöregionen. Denna stora andel beror delvis på 
att Östersjön är en av de regioner i världen där det 
finns mest tillgängliga mätdata som kan användas för 
att utvärdera syrebrist.

områden med röda och svarta prickar i kartan 
har drabbats av syrebrist någon gång under perioden 
1955-2009.
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