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Blomningar av blågrönalger i Östersjön 
är inget nytt fenomen. De förekom redan 
för 8000 år sedan, i samband med att 
Östersjön blev ett brackvattenhav. Blom-
ningarna har dock ökat i såväl utbred-
ning som intensitet under de senaste 
femtio åren. Med mycket stor sanno-
likhet är det vi människor som ligger 
bakom ökningen. Det är inte heller bara 
en bov i dramat, utan tre; övergödning, 
överfi ske och klimatförändring.

■ Dessa mikroskopiska organismer är 

egentligen en slags bakterier – cyanobakte-

rier. De saknar en tydlig cellkärna, vilket är 

karakteristiskt för bakterier. Å andra sidan 

kan de fotosyntetisera och har, liksom alger 

och högre växter, klorofyll. Men de har 

också andra pigment, vilka ger vissa arter 

en blågrön färg. Det är därför som cyano-

bakterierna också kallas blågrönalger; en 

term som, om än ovetenskaplig, kommer 

att användas i denna artikel. 

Tre skadliga arter
Det fi nns tre vanliga arter i Östersjön: 

Aphanizomenon spp., Anabaena spp. och 

Nodularia spumigena, katthårsalgen. De 

två förstnämnda som förekommer talrikt 

i sötvatten, med gift producerande stam-

mar från olika delar av världen, tycks dock 

inte producera gift  i Östersjön. Katthårsal-

gen, som är en brackvattenart, är den mest 

kända och den producerar stora mängder 

av gift et nodularin. Gift et påverkar djur 

av olika slag; vattenloppor, fi skar, fåglar 

och däggdjur inklusive människa, och kan 

orsaka omfattande skador på ekosystemet. 

Gift produktionen tycks öka när den lever 

under obalanserade näringsförhållanden, 

som när det fi nns ett överskott av kväve i 

vattnet i relation till vad algen behöver.

Alla dessa arter är kolonibildande, vilket 

innebär att fl era celler hänger ihop i kedjor. 

De trivs i varmt vatten och har sitt maxi-

mum på högsommaren, och har dessutom 

gasvakuoler, vilket gör att de kan fl yta upp 

till ytan och bilda en mycket tät algsoppa. 

Det innebär att blomningarna blir mycket 

påtagliga och vanligen inträff ar i bästa 

semestertider, vilket orsakar mycket frus-

tration och stora ekonomiska förluster för 

turism och annan verksamhet. Nya forsk-

ningsresultat visar också att alla tre arterna 

kan utsöndra substanser med kapacitet 

att hindra tillväxten av, eller till och med 

döda, andra mikroskopiska alger. Fenome-

net kallas allelopati, och ger blågrönalgerna 

monopol på det näringsämne, kväve, som 

är en bristvara i vattnet under tillväxtperio-

den i de öppna delarna av Östersjön. 

Blågrönalger i Östersjön 
– allt vi gör gynnar dem
EDNA GRANÉLI & CHRISTINA ESPLUND, LINNÉUNIVERSITETET
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GIFTPRODUKTION NODULARIA

n Hos Nodularia spumigena ökar 
giftproduktionen om det fi nns ett 
överskott av kväve i vattnet. Figuren 
visar hur giftmängden i cellerna ökar ju 
större överskott av kväve cellerna har.

Algblomning i Östersjön.
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Algers näringsbehov
Blågrönalger använder, liksom alla andra 

grupper av mikroalger, ljusfångande 

pigment för att få energi, samt koldioxid 

och växtnäringsämnen lösta i vattnet till 

att bygga upp nya celler. De måste också ha 

små mängder av vitaminer och olika spår-

metaller, exempelvis järn, zink och kobolt. 

Näringsämnena kväve och fosfor går åt 

i stora kvantiteter, och ungefär sju gånger 

så mycket kväve som fosfor behövs. Dessa 

proportioner råder också i oceanvatten. I 

Östersjön däremot varierar proportioner-

na avsevärt, både från norr till söder och 

under året. I Bottenviken är algernas till-

växt fosforbegränsad, eft ersom där fi nns ett 

betydande överskott av kväve. I Egentliga 

Östersjön är det istället kvävet som tar slut 

först. Där fi nns det fortfarande en hel del 

fosfor kvar när algerna utnyttjat allt kväve 

under våren.

Kan fi xera kväve
Till skillnad från andra mikroalger, men 

i likhet med en del bakterier, kan vissa 

blågrönalger utnyttja kvävet från atmos-

fären, alltså kvävgas löst i vattnet. Denna 

förmåga kallas kvävefi xering, och utförs i 

särskilda celler i kolonin, så kallade hete-

rocyster. Den inerta kvävgasen görs här 

om till biotillgängliga kväveföreningar som 

används av blågrönalgerna själva, och eft er 

nedbrytning av cellerna även ger näring åt 

andra växter. Blågrönalgerna kan därför 

sägas vara mer beroende av tillgången på 

fosforföreningar än av kväve.

Vårblomningens överblivna fosfor kan 

därför utnyttjas av sommarens blågrö-

nalger, som ju har en egen kvävekälla via 

fi xering av kvävgas från atmosfären. I 

Östersjön kan mycket stora mängder kväve 

fi xeras med hjälp av blågrönalger, sannolikt 

i samma storleksordning som atmosfäriskt 

nedfall eller tillförsel från land. 

I Östersjöns öppna hav tycks kvävebrist 

ha varit det naturliga tillståndet ända sedan 

det blev ett brackvattenhav för åttatusen 

år sedan. Blågrönalgernas karakteristiska 

pigment hittas i sediment som avsattes 

redan på den tiden, men har ökat markant 

sedan 1960-talet. 

m Figuren visar mängden pigment från 
blågrönalger som hittas i sediment från 
Gotlandsdjupet. Det visar att blågrönalgerna 
fanns i Östersjön redan när den blev ett 
brackvattenshav för 8000 år sedan, men att 
blomningarna ökade markant efter 1963. 
Omritat från Poutanen & Nikkilä, 2001.
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m Kraftiga förstoringar av de tre skadliga 
arterna av blågrönalger i Östersjön. Från ovan; 
Anabaena lemmermannii, Aphanizomenon 
spp. samt den giftproducerande Nodularia 
spumigena, katthårsalgen. Bilden till vänster 
visar en blomning där alla arterna förekommer 
tillsammans. Aphanizomenon är ihopbuntade 
till stora knippen av fi lament, Anabaena ser 
ut som små trassliga nystan och Nodularia 
förekommer i större spiraler och enstaka raka 
fi lament. Fo
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Blågrönalger förvärrar
Vi människor har orsakat en kraft ig ökad 

tillförsel av kväve och fosfor till Öster-

sjön. Det började sannolikt redan för fl era 

tusen år sedan, men ökade markant eft er 

andra världskriget, med ett allt intensivare 

lantbruk, vattenburet avlopp, biltrafi k och 

ökade industriutsläpp. 

Den rikliga tillgången på näringsämnen 

gör att samtliga mikroalger växer bättre 

och blir allt fl er. När dessa alger sjunker till 

botten förbrukar nedbrytningen av dem 

stora mängder syre. Eft ersom Östersjöns 

permanenta salthaltsskiktning förhindrar 

syreförrådet i djupvattnet från att förnyas 

i den takt som det förbrukas, uppstår syre-

brist över mycket stora arealer. Syrebristen 

gör att stora mängder av både fosfor och 

kvävgas från tidigare sedimenterade orga-

nismer frigörs från bottnarna. Kvävgasen 

bubblar upp till luft en, men blågrönalgerna 

kan återföra det till havet genom sin kväve-

fi xering eft ersom det fi nns gott om fosfor 

kvar i vattnet. 

Dessa näringsämnen från bottnarna 

stimulerar förstås också algtillväxten, 

vilket späder på sedimentationen och syre-

förbrukningen ytterligare. På så sätt har 

Östersjön blivit ett självgödande hav med 

ett internt kretslopp av näringsämnen.

Överfi ske minskar betningen
Problemet med överfi ske i världshaven är 

välbekant och Östersjön är inget undantag, 

snarare tvärtom. Allt eff ektivare fi skemeto-

der och fi skekvoter långt över biologernas 

rekommendationer har medfört att antalet 

stora rovfi skar har minskat katastrofalt, oft a 

till mindre än en tiondel av den mängd som 

fanns på 1950-talet. Rovfi skarna är således 

både färre och mindre till storleken. 

Stora fi skar – i Östersjön domine-

rar torsk – äter små fi skar, som sill och 

skarpsill. I Östersjön har minskningen av 

torskbeståndet, som förutom överfi ske 

till viss del beror på syrebrist i djupvatt-

net där torskens ägg utvecklas, fått som 

konsekvens att mängden skarpsill har ökat 

kraft igt. Skarpsill äter i sin tur djurplank-

ton, och det ökade skarpsillbeståndet har 

sannolikt medfört att både djurplanktons 

antal och storlek har minskat. 

Konsekvensen är att allt mindre mängd 

alger blir betade av djurplankton, och att 

stora arter, med förmåga att hålla eft er just 

blågrönalgerna, minskat kraft igt. Detta 

leder till att det kan byggas upp stora 

algblomningar. Den typen av födokedje-

eff ekter är välkända från sjöar, och har fått 

ökad uppmärksamhet också för innanhav 

och oceaner. 
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n I Östersjön vet man att minskningen 
av den överfi skade torsken har föror-
sakat en kraftig ökning av mängden 
skarpsill. Dessa skarpsillar föredrar att 
äta stora djurplankton, som i sin tur 
har förmåga att beta på kedjebildande 
blågrönalger. Följaktligen har de skad-
liga algblomningarna ökat.
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Mycket tyder på att Östersjön har 
blivit ett självgödande hav, där 
näringsämnen frigörs från bottnarna 
vid syrebrist och orsakar algblom-
ningar, som förvärrar syrebristen.
Foto: Heike Kampe/iStockphoto
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Klimatförändringar gynnar blågrönalger
De stora utsläppen av växthusgaser till 

atmosfären har gjort att temperaturen i 

Östersjöns ytvatten redan har ökat, och 

förväntas öka ytterligare med minst tre 

grader fram till år 2100. Experiment med 

Östersjövatten visar att vid en sådan 

temperaturökning kan biomassan av 

Nodularia spumigena nästan fördubblas. 

Eft ersom fosforhalterna i ytvattnet fort-

farande är relativt höga under sommaren 

och de värmeälskande blågröna algerna 

har förmågan att fi xera atmosfäriskt kväve, 

fi nns förutsättningar för en betydande 

ökning av biomassan. 

Även nederbörden förväntas öka, vilket 

kommer att påverka både salthalt och 

skiktningsförhållanden. Djupet av språng-

skiktet ökar och salthalten minskar, vilket 

missgynnar torsken och därmed gynnar 

skarpsillen. Redan under de två senaste 

decennierna har de stora hoppkräft orna av 

saltvattenursprung minskat, vilket sanno-

likt är kopplat till både den minskade salt-

halten och en ökad predation från skarp-

sill. Eft ersom blågrönalgerna i Östersjön 

bildar kedjor med celler som små djur-

plankton har svårt att konsumera, minskar 

betningstrycket på blågrönalgerna.

Ytterligare en följd av ökad nederbörd 

och tillrinning är att mera humusäm-

nen och spårmetaller tillförs Östersjön 

från land. Experiment visar att tillsats av 

humusämnen i kombination med järn 

stimulerar blågrönalgernas tillväxt.

Ond cirkel skapad av oss 
Ovanstående tre mänskligt orsakade feno-

men, övergödning, överfi ske och klimat-

förändring, visar sig alltså samtliga gynna 

blågrönalgerna, och förstärker därför 

varandra.

Mer näringsämnen stimulerar algtill-

växt generellt. Ökad temperatur gynnar de 

värmeälskande blågrönalgerna specifi kt. 

Både överfi ske och klimatförändringar 

missgynnar torsk och stora djurplankton, 

vilket leder till minskad betning, och ökad 

mängd alger. 

Allt mer alger sedimenterar, vilket ger 

ökade problem med syrebrist. Det ger ökad 

frisättning av fosfor, vilket gynnar blågrön-

algerna som då kvävefi xerar alltmer. 

Detta ger mer näring och fortsatt ökande 

algblomningar i en ond självgödande spiral 

med ett internt tillskott av näringsämnen.

Sammantaget och tragiskt nog orsakar 

alltså vi själva, med våra egna handlingar, 

att blågrönalgernas blomningar sannolikt 

kommer att vara ännu högre i slutet av 

detta århundrade än i dag, när blomning-

arna redan anses vara långt över vad vi kan 

tolerera. S
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n Klimatförändringen förväntas orsaka 
både ökad vattentemperatur och 
ökad tillrinning med bland annat mera 
humusämnen och järn. Experiment med 
Östersjövatten visar att båda dessa 
förändringar gynnar blågrönalgernas 
tillväxt. Den övre tunnan är berikad med 
humus och den nedre med både humus 
och järn.
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