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vattNetS KeMi OCh BiOlOgi

våra svenska havsområden präglas i 
hög utsträckning av den skiktning mellan 
ytvatten och bottenvatten som främst 
orsakas av skillnader i salthalt. Det är 
stora olikheter mellan de sex havsom-
rådena i skiktningens styrka och djup, 
vilket ger haven olika egenskaper.

■ Den storskaliga cirkulationen i våra 
havsområden drivs i olika grad av sötvat-
tentillförseln, bottentopografin och vatten-
utbytet med Nordsjön. Studera gärna 
kartan på sidan 54. Dessutom styrs ström-
marna till stor del av lufttrycksskillnader 
och vindar. 

Skiktat vatten 
Vattnet i havet är skiktat, med lättare 
utsötat vatten vid ytan och tyngre saltare 
vatten mot djupet. Även temperaturen ger 
upphov till en skiktning, då varmare vatten 
är lättare än kallt. Under vintern, när ytvatt-
net är nedkylt, är ytlagret oftast homogent 

ända ner till saltsprångskiktet, haloklinen. 
Under våren, när ytvattnet värms upp, 
bildas en temperaturskiktning i ytan som 
under sommaren förstärks när temperatu-
ren ökar. Dessutom tillförs ytvattnet mer 
sötvatten. Under hösten bryter avkylning-
en ner skiktningen. De olika skiktning-
arna kallas med ett gemensamt namn för 
pyknoklin, och skiktningens styrka utgörs 
av summan av salthalten och temperatu-
rens effekter på vattnets täthet. Sommar-
pyknoklinen kan ibland vara lika stark som 
den djupare permanenta haloklinen. 

Skiktningen är starkast i Kattegatt 
och södra Östersjön, vilket innebär att 
omblandning mellan yt- och bottenvatten 
är svårast i dessa havsområden. Däref-
ter kommer Skagerrak och norra Egent-
liga Östersjön och svagast är skiktningen 
i Bottniska viken. Skiktningens styrka och 
djup sedan 1995 har analyseras för samtliga 
havsområden, för att undersöka om några 
förändringar har skett.

Saltast i väster
Salthalt är numera sortlös, men siffror-
na motsvarar ungefär promillehalten. I 
Skagerrak är salthalten som högst strax över 
35. Ytvattnet kommer från södra Nordsjön. 
Det strömmar utefter Jyllandskusten och 
vidare in mot Bohuskusten. En del blandas 
där med ytvatten från Kattegatt, viker av åt 
norr och strömmar ut i Nordsjön igen. En 
annan del viker av åt söder och bildar djup-
vatten i Kattegatt. Vatten från centrala och 
norra Nordsjön cirkulerar i huvudsak i de 
centrala delarna av Skagerrak och i djupare 
lager. En haloklin separerar det utsötade 
ytvattnet från djupare lager. Djupet till den 
kan variera kraftigt, mellan 5 och 40 meter. 
Analysen visar att skiktningens styrka i 
Skagerrak har ökat signifikant över mätpe-
rioden.

Kattegatt är en övergångszon mellan 
det salta vattnet i Skagerrak och brack-
vattnet i Östersjön. Djupvattnet består av 
ytvatten från Skagerrak och har en relativt 
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vattnet i våra hav är oftast 
skiktat i flera lager, som 
sällan eller aldrig blandas 
med varandra.
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Bottniska viken

n Skiktningens styrka baserat på högupplösta, vertikala 
mätningar av temperatur och salthalt. Mörk röd färg indi-
kerar stark skiktning medan mörkt blått visar på mycket 
svag skiktning. 

konstant salthalt på drygt 30. Ytvattnet är 
en blandning av utströmmande vatten från 
Östersjön och djupvatten som i allt högre 
utsträckning blandas upp i ytlagret under 
transporten norrut. Salthalten i ytlagret 
ökar från ungefär 15 i söder till drygt 25 i 
norr. Ytvattnet och djupvattnet skiljs åt av 
en haloklin som normalt ligger på 15-25 
meters djup. Skiktningens styrka sedan 
1995 är oförändrad, men djupet till halokli-
nen har ökat något. 

trösklar mellan väst och öst
Stora och Lilla Bält tillsammans med 
Öresund kallas vanligen de danska sunden 
och utgör tröskelområdet till Östersjön. I 
Öresund strömmar ytvattnet normalt sett 
norrut och salthalten ökar från 8 i söder till 
15 i den norra delen. Vid sällsynta tillfäl-
len strömmar istället vatten från Kattegatt 
in till Östersjön. Vägen genom Öresund är 
kort, men den grunda tröskeln begränsar 
mängden vatten. Den längre vägen genom 
Bälten kräver en lång inflödesperiod för att 

vattnet skall nå in i Östersjön. I annat fall 
vänder vattnet och transporteras åter ut i 
Kattegatt. Vid större inflöden brukar man 
räkna med att dubbelt så mycket vatten 
kommer genom Bälten som via Öresund. 

Skiktning som ger problem
Östersjön delas in i ett antal olika bassäng-
er som är skilda åt av trösklar. Salthalten i 
ytlagret är relativt konstant och avtar från 
8 vid gränsen mot Öresund till ungefär 6 
i norra delen. Djupvattnet, som ursprung-
ligen kommer från Västerhavet, har en 
salthalt som varierar mellan 10 och 25. En 
permanent haloklin hindrar ytvattnet från 
att blandas med djupvattnet. I söder ligger 
den normalt på 40-50 meters djup medan 
den i de centrala och nordliga delarna 
ligger betydligt djupare, på 80 meter. Vatt-
net är homogent ner till haloklinen under 
vintern, medan termoklinen gör att vattnet 
skiktas även ytligt under sommarhalvåret. 
Analysen av skiktningens förändring sedan 
1995 visar att inga signifikanta förändringar 

i pyknoklinens djup eller styrka föreligger 
i söder, medan styrkan på skiktningen har 
förstärkts något i norr. 

väl blandat i norr
Bottniska viken skiljer sig markant från 
övriga Östersjön. I Bottenhavet minskar 
ytvattnets salthalt från 6 i söder till strax 
under 5 vid Norra Kvarken. Djupvattnet 
som kommer från Egentliga Östersjön har 
en salthalt runt 7. Den relativt svaga halok-
linen ligger på 50-60 meters djup. Styrkan 
på skiktningen i Bottenhavet har förstärkts 
och djupet till pyknoklinen har ökat.

I norra delen av Bottenviken råder i det 
närmaste limniska förhållanden. Längst i 
norr är salthalten så låg som 2. I djupvatt-
net kan salthalten nå upp till 4,5. Skiktning-
en är mycket svag och under kalla vintrar 
kan den helt brytas ner så vattenmassan 
blir vertikalt homogen. Inga signifikanta 
förändringar i pyknoklinens djup eller 
styrka föreligger. S




