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år 2007 var ett varmt år, med sen islägg-
ning och tidig islossning. Stormen Per 
gav i början på året ett inflöde av syrerikt 
vatten till Östersjön, men omfattningen 
var liten. även sommarmånaderna var 
varma, och i södra Sverige föll stora 
mängder regn. tillrinningen till egentliga 
Östersjön och västerhavet blev hög. 
under årets sista månader skedde ett 
par inflöden till Östersjön, vilka förbätt-
rade syreförhållandena i arkona- och 
Bornholmsbassängerna

■ Meteorologi och oceanografi är viktiga 
bakomliggande faktorer för biologin och 
kemin i våra havsområden. Här följer 
en kort redogörelse för luft, vatten och is 
under år 2007.

varm start på året
Januari var ovanligt varm i hela landet, både 
i luften och i vattnet. På Hallands Väderö 
noterades exempelvis den första frosten 
först den 22 januari, vilket är ett unikt sent 
datum. Ytvattentemperaturen i Väster-
havet och i Egentliga Östersjön låg flera 
grader över det normala. Även i Botten-
havet var det varmt. Istäcket i Bottenviken, 
som etablerats i början på november 2006, 
växte mycket sakta under januari. Först i 
mitten av månaden etablerades den första 
isen till sjöss i Bottenviken. 

Kallare luft började emellertid breda 
ut sig, åtminstone i de nordliga delarna av 
landet. På väst- och sydkusten var luft- och 
vattentemperaturerna fortfarande ett par 
grader högre än normalt. Under februari 
tog istillväxten fart, och maximal isutbred-
ning inträffade 23 februari, tre veckor tidi-
gare än normalt. Då var hela Bottenviken 
och norra Bottenhavet istäckt, såväl som 

kusterna i hela Bottenhavet samt skärgår-
darna norr om Västervik.

hög tillrinning
Tillrinningen till alla svenska havsområ-
den var hög under årets första månader. I 
Egentliga Östersjön var den 80-90 procent 
högre än normalt under hela perioden 
januari till mars. 

Vid flera tillfällen under vintern nådde 
vinden stormstyrka. Den kraftigaste stor-
men var Per, som passerade i mitten av 

januari, med vindstyrkor kring 30 meter 
per sekund i ett band från Skagerrak och 
Kattegatt till sydligaste Bottenhavet. Ett 
inflöde av salt, syrerikt vatten från Väster-
havet till Östersjön skedde i samband med 
stormen, men det var av sådan liten omfatt-
ning att det inte fick någon större påverkan 
på förhållandena i Östersjön. Syresituatio-
nen var dålig i Egentliga Östersjön under 
hela året. Även i Bottniska viken låg syre-
halterna under det normala, och i Botten-
havet är trenden tydligt nedåtgående.

Meteorologi och oceanografi
under 2007
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Medelvärdena i figurerna är beräknade för perioden 1961–1990. i de två översta figurerna anger rött att årets värde ligger över medelvärdet, 
medan blått anger att värdet ligger under medelvärdet.
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varm och blåsig vår
Månaderna mars och april var varma, soli-
ga och blåsiga. Snösmältningen kom igång 
tidigt, och tillrinningen till Bottenhavet 
och Egentliga Östersjön var 50 procent 
högre än normalt. Flera stationer vid väst-
kusten och kring Östersjön noterade nya 
rekord i medeltemperatur. För Bjuröklubb 
i Bottenviken var det den varmaste april-
månaden som hittills registrerats. 

I mitten av mars passerade ett för årsti-
den rekorddjupt lågtryck över Skagerrak 
och gav kraftiga vindar i söder. Även vid 
detta tillfälle flödade salt, syrerikt vatten in 
i Östersjön, men inte heller denna gång i 
någon större mängd. I mars var tillrinning-
en fortfarande hög till de svenska havsom-
rådena. I april var den hög till Bottniska 
viken, låg till Egentliga Östersjön, och 
normal till Västerhavet.

I söder var det under april till och med 
fler soltimmar än vad som är normalt för 
juni månad. Över Egentliga Östersjön höll 
sig vädret soligt och varmt även i maj. Över 
Bottenviken och kring Öresund föll däre-
mot mer nederbörd än normalt.

Snabb issmältning
Isen smälte snabbt till havs eftersom den 

var relativt tunn och av dålig 
kvalitet. Redan den 21 maj note-

rades den sista isen i våra farvatten, 
vilket var nästan två veckor tidigare än 

normalt. Ytvattentemperaturen i månads-
skiftet maj–juni var något förhöjd i centra-
la samt norra Egentliga Östersjön. Vårflo-
den till Bottenviken var något större än 
normalt, och kulminerade i slutet av maj. 
Tillrinningen till Bottenviken var cirka 35 

procent högre än normalt. Till Botten-
havet, däremot, var tillrinningen låg. 

Även till Egentliga Östersjön var 
tillrinningen låg i maj, medan 

den till Västerhavet var 
normal.

Ostadig sommar
En värmebölja, 

som för omväx-
lings skull inled-
des i norr, spred 

sig ner över landet i början av juni. Trots 
det ännu rätt kalla havsvattnet nådde luft-
temperaturen 25 grader så långt norrut 
som vid Bjuröklubb. I de södra delarna av 
Egentliga Östersjön och i Bottniska viken 
var ytvattentemperaturen något förhöjd 
under hela juni månad medan den i övriga 
havsområden var normal.

Under andra halvan av juni föll stora 
regnmängder i framför allt södra Sverige. 
Från södra delen av Kattegatt till Hanö-
bukten föll upp till 200 mm under juni 
månad. 

höga flöden i söder
Det ostadiga och solfattiga vädret fortsatte 
under juli. Höga flöden med översväm-
ningar som följd förekom i södra delarna 
av landet. Under de tre första veckorna av 
augusti täcktes Sverige av sommarvarm 
luft, och det var inte samma omfattande 
regn som under juli. 

Den avslutande augustiveckan fick 
lite känning av höstlik dramatik. Den 27 
augusti förstärktes ett regnområde över 
Norra Kvarken varvid exempelvis Holmön 
fick hela 89 mm. Nästa dag blåste det upp 
en nordvästlig vind som på Örskär nådde 
full storm med 25 meter per sekund. Inte 

sedan år 1975 har vi haft storm redan i 
augusti i svenska kustfarvatten.

Tillrinningen under sommaren var 
ungefär den normala till Bottenviken. Till 
Bottenhavet var tillrinningen däremot låg, 
närmare 40 procent under medeltalet för 
månaderna. Tillrinningen till Egentliga 
Östersjön och Västerhavet blev mycket 
hög. Under juli och augusti var den mellan 
två och tre gånger högre än normalt. 

Stormfria höstmånader
September var tämligen normal både avse-
ende nederbörd och temperatur. Ytvatten-
temperaturen i Bottenhavet låg dock något 
under den normala. I oktober fick prak-
tiskt taget samtliga svenska kustfarvatten 
mindre nederbörd än normalt. Tillrinning-
en till Bottenviken var relativt hög, medan 
tillrinningen till Bottenhavet var lägre än 
normalt. I september var tillrinningen till 
Västerhavet hög, medan den under okto-
ber var låg. Höstmånaderna blev stormfria 
över de svenska farvattnen.

Mild december
Mars och april bjöd på sol i överflöd längs 
samtliga kuststräckor. Även november blev 
stormfri i de svenska farvattnen. Vädret var 
växlingsrikt och tämligen normalt. Kring 
Hanöbukten var det dock en av de torraste 
novembermånaderna på drygt 50 år. Den 
kanske intressantaste väderhändelsen 
inträffade i mitten av månaden, när kalla 
nordostvindar utbredde sig över den ännu 
varma Östersjön. Då bildades band med 
mycket täta snöbyar, som sträckte sig från 
Finska viken in mot Sörmlandskusten. 

December blev mild i hela landet, vid 
Bottenviken till och med en av de allra 
mildaste. I söder var månaden mycket 
solfattig. Det innebar att Bottenhavskusten 
faktiskt fick lite fler soltimmar än de södra 
kuststräckorna, trots att det var midvinter. 
Under årets två sista månader skedde ett 
par inflöden till Östersjön, vilka förbättra-
de syreförhållandena i Arkona- och Born-
holmsbassängerna. S




