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bottniska viken

Mellanårsvariationen i bakterieförekomst 
har ökat markant från perioden 1991–1998 
till 1999–2007 i Bottenhavet. Vid kusten 
har variationen nästan fördubblats, och i 
utsjön har den ökat med nära tre gånger. 
I Bottenviken har det däremot inte skett 
någon förändring. 

Bakterieplankton har en central roll 
både för viktiga biogeokemiska processer 
och som födobas i havet. Den ökade varia-
tionen kan tyda på att ekosystemet i Botten-
havet under 2000-talet är mer obalanserat 
än föregående tioårsperiod.

Expertbedömd klassgräns

Officiella bedömningsgrunder för bakte-
rieplankton finns ännu inte. Tills vidare 
har dock klassgränsen för god-måttlig 
bakteriehalt definierats för Bottniska viken 
som befintliga tidsseriers konfidensinter-
vall (99 % av data) för respektive havsbas-
säng. Klassgränsen får ses som ett första 
försök att bedöma tillståndet baserat på 
bakterieförekomst.

Den nivå på bakterieförekomst som 
funnits i Bottniska viken sedan början på 
1990-talet sammanfaller med god syre-
sättning av havsvattnet, få besvärande 
blomningar av giftiga växtplankton eller 
andra symptom på övergödning. Bakterie-
förekomsten i Bottniska viken ligger också 
obetydligt över nivån i öppna Atlanten. 
Detta tyder på att varken syrekonsumtion 
eller näringstillgång varit för hög vid de 
bakterieförekomster som uppmätts. Tids-
serien antas därför ha legat inom nivån för 
god status under perioden. Forsknings-
rapporter från 1979 och framåt tyder inte 
heller på betydande förändringar i bakte-
riehalt. Det går samtidigt inte att utesluta 
att bakterieförekomsten före mätningarnas 
början legat på en annan nivå i Bottniska 
viken.

allt större mellanårsvariation
Johan Wikner, Umeå universitet

n Data från 0 till10 m. heldragen linje visar treårigt löpande medelvärde och streckade 
linjer 95% konfidensintervall. trender över 3,8 % per år ska kunna upptäckas med 80 % 
sannolikhet.
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BOTTNISKA VIKEN

Bottenhavet
kust B3, Örefjärden

Bottenhavet
utsjö C3

Bottenviken
utsjö A13
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Bakterier från Bottenhavet, förstoring 1350 ggr.
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