
INGEN ÖVERGÖDNING

I Egentliga Östersjön förekommer två olika vattenmassor,
ytvatten och djupvatten. Ytvattnet som har en salthalt på ca
7–8 psu är en blandning av djupvatten och det sötvatten
som tillförs via floder och vattendrag. Under detta lager
återfinns ett saltare, 11–13 psu, och därmed tyngre vatten
som ursprungligen kommer från Västerhavet. Salthalter
kring 20 psu kan förekomma i södra Östersjön i samband
med inflöden. Gränsytan mellan dessa vattenmassor kallas
saltsprångskikt eller haloklin och den kan vara mer eller
mindre skarp. Genom framför allt vindens omblandning
har ytskiktet en nära nog homogen salthalt medan djup-
vattnet är mer kontinuerligt skiktat. Språngskiktet begrän-
sar turbulensen och hämmar vertikalomblandningen.
Djupet till detta skikt varierar från ca 40 m i södra Öster-
sjön till ca 80 m i de norra delarna (figur 29a).

Kontinuerligt utflöde
Östersjön tillförs sötvatten från en mängd floder och
vattendrag, i medeltal 472 km3/år, eller omräknat 15 000
m3/s. Denna tillförsel medför att vattenståndet i medeltal är
högre i Östersjön än i Västerhavet och  denna skillnad
driver det bräckta ytvattnet ut ur Östersjön. Grovt sett
strömmar 1/4 genom Öresund och 3/4 genom de danska
Bälten. 

Tillfälliga inflöden
Beroende på vindar och vattenstånd kan vatten vid vissa
tillfällen strömma i motsatt riktning, d.v.s. in i Östersjön
från Kattegatt (figur 29b). Efter att ha passerat de grunda
trösklarna i Bälten och Öresund sprider sig detta saltare och
tyngre vatten allt längre in i Östersjön utefter bottnarna
längs en rad av djupa kanaler och bassänger. Under sin väg
blandas det med omgivande vatten samtidigt som salthal-
ten minskar. Detta vatten lagras in på den nivå som
motsvarar dess täthet. Normalt sker inlagringen kring
haloklinen, men ibland, när de meteorologiska faktorerna
är gynnsamma, kan stora inflöden av salt, tungt vatten
tränga undan de befintliga vattenmassorna även i de
djupaste bassängerna. Mellan dessa inbrott sjunker salthal-
ten långsamt i djuphålorna genom vertikal omblandning
och skiktningen försvagas. Dessa perioder brukar benäm-
nas stagnationsperioder och har en kraftig påverkan på
Östersjöns syre- och närsaltssituation (figur 30a).

Svår syrebrist – ingen ny historia
Just nu råder en svår syrebrist i Östersjöns djuphålor.

Bristen på inflödande saltvatten från Kattegatt har gjort

att allt djurliv är utslaget nedanför 80 meter. Vad är det

som orsakar dessa problem? Är det övergödning eller

klimateffekt eller helt naturliga processer? Oceanografer-

na berättar hur Östersjön fungerar nu och geologerna lär

oss att syrebrist inte är någon ny företeelse i Östersjöns

historia. Vi lever nu mitt i en växling mellan sött och salt

vatten, en period som är den allra svåraste för djur- och

växtliv.
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"!Långvariga västliga vindar på västkusten kan, i gynnsamma fall, ge
upphov till inflöden av nytt bottenvatten till Östersjön.
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Syre är en bristvara
Syre är nödvändigt för allt högre liv i havet. Syre tillförs
ytvattnet genom utbyte med atmosfären samt genom
algers fotosyntes och normalt sett är ytvattnet mättat med
syre. I djupvattnet däremot förbrukas syre genom att orga-
niskt material bryts ner, medan tillförsel endast kan ske
genom tillförsel av nytt vatten eller vertikal omblandning. 

I områden med dålig vattenomsättning kan syret i djup-
vattnet helt ta slut, men problem för biologiskt liv uppstår
långt tidigare. Redan vid syrgashalter kring 2 ml/l flyr
många arter området och om halterna sjunker ytterligare
får fler och fler arter problem. När syret helt tagit slut fort-
sätter nedbrytningen av organiskt material genom att
bakterier utnyttjar sulfat som syrekälla och svavelväte
bildas. Svavelvätet är giftigt och alla högre organismer slås
ut. I stället för att ange halten av svavelväte används i
många fall begreppet ”negativt syre”, vilket motsvarar den
mängd syre som skulle åtgå för att åter oxidera svavelvätet
(figur 30b).

Hur hög syrehalt det blir i djupvattnet efter ett inflöde
beror på hur mycket syre vattnet innehöll när det ström-
made in, men också på hur mycket det spätts ut på sin väg
in i Östersjön. Om det inströmmande vattnet är tyngre
lyfts det gamla vattnet upp och blandas med överliggande
lager, i vilket då syre förbrukas när svavelvätet oxideras.

Svår syrebrist råder
I figur 31 visas hur syrekoncentrationen varierat från 1960
till och med år 2000 i bottenvattnet på två olika ställen i
Östersjön. Dels i Bornholmsbassängen öster om Born-
holm, dels i östra Gotlandsbassängen, öster om Gotland.
Det finns ett klart samband mellan syrehalter och inflöden.
Någon månad efter ett inflöde stiger syrehalterna i Born-
holmsbassängen medan det dröjer mellan sex och tio
månader innan effekten syns i Gotlandsdjupet. Diagram-
men uppvisar långperiodiska svängningar som styrs av
inflöden och stagnationsperioder. Under vintern 1993/94
samt under hösten 1994 skedde två inflöden vilka förbätt-
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" Figur 30. Variationer i salthalt (a) och syrekoncentration 
(b) i Östra Gotlandsdjupet som funktion av tid och djup.

Variations in salinity (a) and oxygen concentration (b) at one
station as funktion of time and depth.
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rade syresituationen, dock sjönk halterna snabbt igen.
Denna tilltagande syrebrist i Östersjöns djuphålor har
medfört en successiv utarmning av djurlivet på bottnarna. 

Under praktiskt taget hela år 2000 var syreförhållande-
na i djupvattnet mycket dåliga och syrgashalterna låg under
det normala i hela Egentliga Östersjöns djupvatten. Halter
under 2 ml/l återfanns på djup större än 60–80 meter under
hela året. Under hösten förekom svavelväte från 70 meters
djup i Hanöbukten, från ca 80 m i Bornholmsbassängen,
från 100 m i västra Gotlandsbassängen samt från 125 m i
östra Gotlandsbassängen (figur 32).

Således var det i maj 2000 endast Arkonabassängen, vars
maxdjup är mindre än 50 m, som hade djur ända ned till de
största djupen. I Bornholmsbassängen erhölls endast ett
fåtal havsborstmaskar (Harmothoe sarsi) på 70 m djup
medan djupare belägna stationer helt saknade fauna. I
västra Gotlandsbassängen saknas sedan några år djurliv i
Karlsödjupet (108 m). År 2000 saknades fauna även på 95
och 80 m. I norra Centralbassängen, där fauna erhölls ned

till och med 125 m vid mitten av 90-talet, saknades i år djur-
liv nedanför 80 m.

Ett längre tidsperspektiv
Perioder med syrebrist i Östersjöns djupvatten är ingen ny
företeelse. I de yngre sedimenten kan man se bevis på att
bottnarna periodvis varit syrefria ända tillbaka till 1600-
talet  (figur 33). Däremot anser man i dag att den areella
utbredningen av syrefria bottnar och bottnar med låga
syrevärden har ökat med tiden. Anledningen till detta kan
vara ett försämrat vattenutbyte samt den ökade tillförseln
av näringsämnen. Vilken faktor som har haft störst bety-
delse är dock osäkert.

Den nutida Östersjön är ett innanhav, avsnört från
Nordsjön och Atlanten och med ett mycket begränsat
vattenutbyte via de danska bälten och Öresund. Så har dock
inte alltid varit fallet, utan Östersjöns historia visar att
utbytet med havet har varierat kraftigt och heller inte alltid
skett via de danska sunden. 
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" Figur 31. Syreutvecklingen i bottenvattnet vid två stationer. Oxygen concentration in the bottom water at two stations.
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Issjö, Atlantvik, insjö, brackvattenhav…

Under ett tidigt skede, för ca 10 000 år sedan, bröt havet in
i ett brett bälte där vi idag finner de stora sjöarna Vättern,
Vänern, Hjälmaren och Mälaren. Utbytet med havet star-
tade med en kraftig avtappning av den issjö som bildats
söder om inlandsisen. Ytan i denna issjö sänktes 26 m och
lämnade efter sig ett renspolat blockigt område. Sveafallen
i Degerfors anses ha bildats vid detta skede. Havets inträng-
ning i Östersjöbäckenet var då så kraftigt att salthalten
nästan var som i normalt havsvatten. Det innanhavet kallar
vi Yoldiahavet (figur 34). 

När ismassan som täckte den norra delen av den skandina-
viska halvön avsmälte ytterligare och landet reste sig ur
havet avsnördes förbindelsen över mellansverige och
smältvattnet spolade ut saltvattnet i en förbindelse mellan
Tiveden och Kilsbergen, det så kallade Närkesundet. Ancy-
lussjön hade bildats och hade sin största utbredning för ca
8500 år sedan. Utflödet av smältvatten från Ancylussjön
gav upphov till en mycket blockrik terräng och ett stort
antal jättegrytor, Domedags- och Grytområdet.

Genom landhöjningen bröts slutligen förbindelsen
totalt och vattnet letade sig istället fram genom det som
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❿!Figur 33. Metaller i sediment fungerar som miljöindikatorer visar
analysen av en sedimentpropp från östra Gotlandsdjupet (ovan). De
svarta ränderna (lamineringen) indikerar perioder med svavelväte. 

I figuren markerar en förskjutning av kurvan åt höger svavelväte, åt
vänster syrerikare förhållanden. De toppar som markerats med årtal i
övre delen av figuren visar samstämmighet med kända hydrografiska
data. Pendlingarna mellan syrerika och och svavelvätehaltiga förhållan-
den tycks ha varit mer extrema under 1600- och 1700-talen än vad de
är idag. Den allmänna krökningen åt vänster tycks förändras i början av
1900-talet och kan möjligen förklaras med de stora saltvatteninflödena
i början på detta århundrade, markerat med 1920 då ett känt stort
inflöde registrerades.

" Metals can be used as proxies of oxygen conditions. The graph exhi-
bits analytical data from the sediment core to the left, sampled in the
Eastern Gotland Basin. The black lamina indicate periods with hydrogen
sulphide in the bottom water. In the graph, peaks to the right indicate
presence of hydrogen sulphide in the bottom water; peaks to the left
indicate oxygenated conditions. The petals marked with years show a
correlation with known hydrographical data. The shifts between hydro-
gen sulphide and oxygen seem to have been more extreme during the
17th and 18th century.
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skulle bli Öresund och de danska bälten. Den förbindelsen
var till en början mycket större och djupare än vad den är
idag, vilket resulterade i en ny erövring av saltvatten i
Östersjöbäckenet. 

Salthalten närmade sig åter havsvattnets och Littorina-
havet hade bildats. Detta hade sin höjdpunkt för ca 5000 år
sedan, men genom den fortsatta landhöjningen tog sötvatt-
net alltmer överhanden och vi fick det vi idag kallar Öster-
sjön (figur 34).

Växlingarna känsligast
Av historien kan vi lära att Östersjöbäckenets miljö styrts
av vattenutbytet med havet och tillflödet av sötvatten som
tillsammans reglerar salthalten. De känsligaste perioderna
för djurlivet har inte varit när vi har haft en sjö eller ett hav,
utan i växlingarna mellan dessa ytterligheter. Östersjön är
nu ett bräckt innanhav och befinner sig i en växelperiod
mellan sött och salt. Det är således ett mycket känsligt
skede för djurlivet. 

Vart är vi på väg? 
Mätningar under förra seklet visar att salthalten i Öster-
sjön stadigt ökat fram till 80-talet, för att därefter minska.
Orsaken är att landmassorna i Danmark och Skåne sjunker
och havet tar tillbaka det som tidigare förlorats. Växthus-
klimatet skall enligt de modeller som görs ge upphov till en
kraftigare nederbörd och större sötvattenflöde till Öster-
sjön. Men samtidigt kommer polarisarna att öka avsmält-
ningen och havet att stiga, vilket resulterar i ett starkare
inflöde av havsvatten.

Situationen idag påminner mycket om de förändringar
som ägde rum i skiftet mellan Ancylus och Littorina. Salt-
vatteninbrotten orsakade ett salt, och därmed tungt,
bottenvatten som genom ett skarpt gränsskikt mot det söta
ytvattnet fick en mycket begränsad cirkulation och liten
kontakt med de planktonproducerande, syrerika övre
vattenmassorna. Syrefria bottnar med svavelväte bredde ut
sig över stora områden. En sådan miljö är endast hälsosam
för vissa bakterier medan allt annat djurliv flyr eller dör.
Bottensedimenten med svarta band i början av Littorina-
skedet påminner om de sediment som bildas i de djupa
delarna av Östersjön idag.

Vem skall vinna kampen? Sött eller salt? Ett vet vi och
det är att Östersjön inte är sista fasen i denna utveckling.
Ett problem som tillkommit är människan som inte gör
livet enklare genom att elda på ”brasan” med sina utsläpp,
vilket gör att bottnarna får fungera som komposter i det vi
kallar naturliga kretslopp.

English summary
Anoxic conditions – not a new story

The Baltic Proper can be considered as a large fjord
with a typical double layer stratification. The surface
layer has a salinity of 7–8 psu, while the deep water that
emanates from the Kattegat has a salinity of 11–13 psu.
Between the well mixed upper layer and the more cont-
inuos stratified deep water there is a halocline that
hampers vertical mixing. In the deep basins, the water
is often stagnant for long periods and hydrogen
sulphide is present. During the year 2000, the oxygen
conditions were very bad and hydrogen sulphide was
generally found from depths greater than 70–80
metres in the southern part and deeper than 100–125
metres in the central and northern parts.

Anoxic conditions in the deep water with black
sediments smelling of hydrogen sulphide are not a new
phenomenon in the Baltic Sea. The sediment archive
reveals black layers going back several centuries and
also during a period about 8000 years ago when a simi-
lar situation existed during a shift from fresh water to
marine environment. The Baltic Sea basin has under-
gone several periods with fresh water and marine
enclosed seas. This is due to two competing forces; a
rise in the sea level caused by the melting of continen-
tal ice and continental uplift  caused by the lightening
of continental ice layer. These two forces are still acti-
ve and they create an intermediate salinity in the Baltic
Sea, a brackish environment. The fauna has to endure
instability with fluctuating oxygen conditions in the
deep water, aggravated by human fertilizing activities.
It is not a very healthy environment. 

Samtidigt
kommer polar-
isarna att öka
avsmältningen
och havet att
stiga, vilket
resulterar i ett
starkare inflö-
de av havs-
vatten.


