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växtplanktonsamhällets sammansättning 
under sommaren har förändrats i alla 
havsområden under senare år. exem-
pelvis har filamentösa cyanobakterier 
ökat i egentliga Östersjön. Den troligaste 
förklaringen är ändrade hydrografiska 
förutsättningar, så som ökad humus-
tillförsel från land, försämrat ljusklimat, 
minskad salinitet och ökad temperatur 
orsakad av ändringar i klimatet.

■ Växtplankton är viktiga nyckelorga-
nismer i det marina ekosystemet, då de 
utgör den basala födan i näringsväven. En 
förändring i miljön, t.ex. ökad eutrofiering 
eller klimatförändringar, orsakar föränd-
ringar av växtplanktonsamhällets artsam-
mansättning, biomassa och produktivitet. 
Detta i sin tur påverkar balansen i havet, 
d.v.s. produktiviteten högre upp i närings-
väven, t.ex. produktionen av djurplankton 
och fisk.

Vi har utvärderat växtplanktonsamhäl-
let under sommaren, som är en relativt 
stabil period då potentiellt giftiga arter och 
algblomningar kan förekomma och många 
människor exponeras för havets växt-
plankton. De kommande bedömnings-
grunderna för kustvattnens kvalitet enligt 
EUs vattendirektiv är även de baserade på 
sommarvärden. 

tydliga skillnader 
Artsammansättningen visar stora skillna-
der mellan olika havsområden. I Bottniska 
viken dominerar autotrofa ciliater, kiselal-
ger (Diatomophyceae) och dinoflagellater 
(Dinophyceae). I Egentliga Östersjön är 
cyanobakterierna viktiga, särskilt i utsjön, 
men dinoflagellaterna har också en hög 
andel i biomassan. Grönalgerna är vanli-

gare i Bottniska viken än i Egentliga Öster-
sjön. På västkusten domineras samhäl-
let framförallt av kiselalger och i mindre 
utsträckning av dinoflagellater. Mellan 
Bottniska viken och Egentliga Östersjön 
är skillnaderna i artsammansättning större 
än skillnaderna i biomassa.Växtplankton-
biomassan är 4-6 gånger högre på västkus-
ten än i Östersjöområdet. Mätt i klorofyll 
är skillnaden betydligt mindre, eftersom 
kiselalgerna innehåller små mängder 
klorofyll i förhållande till sin volym.

Förändringar i alla havsområden
Växtplanktonsamhället har förändrats i 
alla havsområden under senare år. Föränd-
ringen syns i vissa fall på totalbiomassan, 
men mest bara på grupp- eller artnivå.  

Ökad klorofyllhalt i Bottniska viken 
Klorofyllhalten har under de senaste åren 
visat en generell ökning i Bottniska viken, 
medan algernas biomassa för det mesta har 
varit oförändrad. Detta indikerar att kloro-
fyllinnehållet i algerna har ökat, vilket kan 
ha orsakats av förändringar i ljusklimatet. 
Algerna varierar sitt klorofyllinnehåll bero-
ende på vilket ljusklimat de befinner sig i. I 
medeltal innehåller alger från Bottenviken 
två gånger mer klorofyll per viktsenhet än 
alger från Bottenhavet. Humushalten är 
sannolikt högre i Bottenviken än längre 
söderut, på grund av ökad landavrinning, 
vilket kan orsaka ett sämre ljusklimat samt 
ett högre klorofyllinnehåll i algerna. 
De kolonibildande cyanobakterierna 
har visat en tendens till ökning under de 
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Blomning av cyanobakterien Aphanizomenon.
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senaste åren i Bottenhavets utsjö och kust-
stationer. Däremot har ingen förändring i 
förekomst av kolonibildande cyanobakte-
rier observerats i Bottenviken. Rekylalger-
na (cryptophyceae) har minskat vid samt-
liga stationer i Bottniska viken. Häftalger 
(prymnesiophyceae) har visat en tendens 
till ökning vid kuststationen i Bottenhavet. 
Halterna av totalkväve och totalfosfor har 
varit stabila, och kan därför inte förklara 
förändringarna i växtplanktonsamhällena. 
Möjligen kan klimatologiska faktorer vara 
förklaringen. Exempelvis har salthalten 
visat tendens att minska från början av 
90-talet och framåt. Det kan delvis förkla-
ras av ökad nederbörd och därmed ökad 
älvtillrinning. I området har nederbörden 
ökat med ca 30 procent under sommaren 
senaste 15 åren. 

 
Cyanobakterier ökar
I norra Egentliga Östersjön har cyanobak-
terierna, särskilt sötvattensläktet Anaba-
ena, ökat och dinoflagellaterna (dinophy-
ceae), särskilt den marina arten Dinophysis 
norvegica, minskat både i utsjön och i kust-
området. Vid utsjöstationen Landsortsdju-
pet visar den totala växtplanktonbiomassan 
en nedåtgående trend, vilket för det mesta 
beror på att dinoflagellaternas biomassa 
har sjunkit signifikant från åren 1990-1997 
till 1998-2006. Det är framförallt den poten-
tiellt giftiga Dinophysis norvegica, som står 

för minskningen. Cyanobakteriernas totala 
biomassa visar ingen ökning, men biomas-
san av sötvattensläktet Anabaena (kväve-
fixerare) har ökat markant. Biomassan 
av den giftiga Nodularia spumigena, som 
bildar stora ytansamlingar under somma-
ren i Egentliga Östersjön, har också ökat. 
Ökningen är nästan signifikant.

Vid Askö visar varken den totala växt-
planktonbiomassan eller dinoflagellaternas 
biomassa någon tydligt trend. Växtplank-
tonsamhället har istället omstrukturerats. 
Biomassan av den marina dinoflagellaten, 
Dinophysis norvegica har minskat även 
i detta område och cyanobakteriernas 
biomassa har ökat. Det senare beror på att 
de kvävefixerare släktena Aphanizomenon 
och Anabaena har ökat i mängd. Biomas-
san av Aphanizomenon har ökat signifikant 
bara de sista fyra åren. Växtplanktonsam-
hällets omstrukturering kan mera relateras 
till hydrografiska/klimatologiska föränd-
ringar (t.ex. minskad salthalt, ökad tempe-
ratur) än till eutrofiering.

Minskad klorofyllhalt på västkusten
Klorofyllhalten har minskat vid både 
Anholt E och Släggöstationen under senare 
år. Även biomassan av grupperna nanofla-
gellater och autotrofa dinoflagellater har 
minskat. För den senare gruppen gäller 
detta framför allt vid Släggö, och exem-
pel på arter som minskat är Prorocentrum 

micans och de potentiellt skadliga arten 
Lingulodinium polyedrum. Biomassan vid 
Släggö visar ett extremt värde i 2005. Det 
orsakades till största delen av kiselalgen 
Proboscia alata, som ofta blommar under 
sommaren. Trots att den har en stor biovo-
lym inverkar den mycket lite på klorofyll-
halterna. Arten har ökat även vid Anholt 
E, där kiselalgerna (diatomophyceae) visar 
en svag tendens till ökning under perio-
den 1994-2006. Tidsserierna vid Släggö är 
för korta för att göra säkra uttalanden om 
trender.

Svårt att förklara
Det är svårt att påvisa samband mellan 
förändringarna i växtplanktonsamhälle 
och närsalterna, då sommarhalterna av 
totalkväve och totalfosfor inte visar någon 
tydligt trend i de olika havsområden.
Förändringen i växtplanktonsamhället kan 
ha många orsaker och är därför svåra att 
härleda särskilt då vi saknar information 
om många omvärldsvariablers utveck-
ling. Vi vet t.ex. att fiskpopulationerna har 
ändrats kraftigt, vilket kan ha påverkat 
förekomsten av djurplankton, som i sin 
tur kan ha medfört ändrat predationstryck 
på växtplankton. Sådana hypoteser förblir 
dock spekulativa tills mer data blir till-
gängliga. 

‡ växtplanktonsamhället under sommaren 
uppvisar tydliga skillnader i olika havsområ-
den. I Bottniska viken dominerar en autotrof 
ciliat och kiselalger (diatomophyceae). I södra 
Bottenhavet och egentliga Östersjön domine-
rar cyanobakterier och dinoflagellater (dinop-
hyceae), och på västkusten dominerar kisel-
alger. Den totala växtplanktonbiomassan är 
4-6 gånger högre på västkusten än i Bottniska 
viken och Östersjön. Klorofyllhalten är däre-
mot relativt jämn från norr till söder, eftersom 
kiselalgerna innehåller små mängder klorofyll i 
förhållande till sin volym. 

växtplanktonsaMhällEt
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fi I Bottniska viken har klorofyllhalten 
ökat på alla stationer, medan alger-
nas biomassa för det mesta har varit 
oförändrad de senaste 15 åren. Detta 
indikerar att klorofyllinnehållet i algerna 
har ökat. Orsaken kan möjligen vara 
förändringar i ljusklimatet på grund av 
ökad humustillförsel från land. linjen 
i diagrammen visar tre års löpande 
medelvärde.

fi rekylalgerna (cryptophyceae) har 
minskat vid samtliga stationer i Bott-
niska viken. 
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fi I norra egentliga Östersjön har cyanobakterierna, särskilt sötvattensläktet Anabaena, 
ökat och dinoflagellaterna (dinophyceae), särskilt den marina arten Dinophysis norvegica, 
minskat både i utsjön och i kustområdet. Biomassan av den giftiga Nodularia spumigena, 
som bildar stora ytansamlingar under sommaren i egentliga Östersjön, har också ökat i 
utsjön (landsort). Aphanizomenon har ökat i asköområdet de senaste fyra åren. linjen 
visar tre års löpande medelvärde.

fi På västkusten har klorofyllhalten minskat under senare år. Prorocentrum micans och 
de potentiellt skadliga arten Lingulodinium polyedrum har minskat. linjen (hel eller sträck-
ad) i diagrammen visar tre års löpande medelvärde, för Släggö två år.

EgEntliga östErsJön bottniska vikEn

västkustEn

Nodularia spumigenaDinophysis norvegica
Prorocentrum micans
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Klimatet påverkar
Den troligaste förklaringen till de föränd-
ringar vi observerat är dock ändrade 
fysikaliska förutsättningar, så som ökad 
humustillförsel från land, försämrad ljus-
klimat, minskad salinitet på grund av 
ökad nederbörd, ökad temperatur och 
djupare omblandning av vattenmassan.
Våra resultat överensstämmer med en nyli-
gen publicerad analys av långtidstrender i 
norra Egentliga Östersjön, som visade på 
ett negativt samband mellan förekomst av 
dinoflagellaten Dinophysis norvegica samt 
nanoplankton gruppen cryptophyceae, och 
minskande salthalt och ökande vattentem-
peratur. Sambandet med cyanobakterierna 
var däremot positivt, vilket även det stäm-
mer överens med våra resultat. Även ökad 
humustillförsel kan ha en stimulerande 
effekt på cyanobakteriernas tillväxt enligt 
ny forskning. 

Hur förändringarna i växtplankton-
samhället påverkar ekosystemet i havet 
återstår att se, men cyanobakterierna är 
mindre ätliga än nanoflagellaterna och till-
för dessutom kväve till de kvävebegränsade 
havsområdena. En ökning av cyanobakte-
rieblomningarna påverkar också sommar-
turismen negativt då den orsakar otrevliga 
och giftiga ansamlingar i kustområden. S
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dataunderlag och statistiska metoder
Sommarmedelvärde från juni till august. växtplanktonbiomassan anges i mg våtvikt per liter 
havsvatten och inkluderar alger > 2 µm.

Dataserierna: Bottniska viken (1990)1994 – 2006, (0-20m, från 2000 0-10m, n=4 per 
år i medeltal) från stationerna a13 (Bottenviken), B3 och B7 (Örefjärden) och C1 och C3 
(Bottenhavet), norra egentliga Östersjön 1990 – 2006, (0–20 m, n=7 per år) från statio-
nerna By31 (landsortsdjupet) och askö B1, västkusten 1994 - 2006 (0–10 m, n=6 per år 
i medeltal) från anholt e i Kattegat och 2000 – 2006 (0–10 m, n= 7 per år, 2006 n= 6) från 
Släggö i Skagerrak.

Skillnader i total biomassa och förekomst av olika växtplanktonklasser i olika havsom-
råden testades med envägs anova och tukeys post hoc test i SPSS® 14 for Windows. 
Normalfördelning av data testades med Wilks normalfördelningstest. För vissa alggrupper 
log-transformerades data så att normalfördelning erhölls. För Bottniska viken och väst-
kuststationerna testades förändringar i tiden med linjär eller kurvanpassad regression. hela 
mätperioden inkluderades i analysen. Signifikansnivån 0,05 användes. 

Dataserierna i egentliga Östersjön har delats in i två perioder, 1990-1997 och 1998-
2006, och testats med MannWhitney U-test (icke-parametrisk) och post hoc test. Föränd-
ringen anses vara signifikant vid p < 0.05. trenden i Aphanizomenon förekomst vid askö B1 
har testats i fyra års perioder med Kruskal-Wallis anova och post hoc test. 

fakta

förändringar för plankton i svEnska havsoMrådEn

Havsområde Kvalitetsfaktor Förändring

bottenviken Utsjö växtplankton 
biomassa ⁄ 

Utsjö Klorofyll-a €

Utsjö Cyanobakterier ⁄ 

Utsjö rekylalger ‹
bottenhavet Utsjö växtplankton 

biomassa ⁄ 

Kust och utsjö Klorofyll-a €

Kust och utsjö Cyanobakterier €

Kust och utsjö rekylalger ‹
Eg. östersjön Utsjö växtplankton 

biomassa ‹

Utsjö och kust Dinophysis norvegica ‹

Utsjö Cyanobakterier ⁄ 

Utsjö Anabaena, Nodularia €

Kust växtplankton 
biomassa ⁄ 

Kust Dinoflagellater ⁄ 

Kust Cyanobakterier €

Kust Aphanizomenon, 
Anabaena €

västkusten Utsjö växtplankton 
biomassa ‹

Utsjö Klorofyll-a ‹

Utsjö Nanoflagellater ‹

Kust Dinoflagellater ‹

fi Pilar visar viktigare statistiskt säkerställda förändringar. 


