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TEXT: ELINOR ANDRÉN, SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 

En viktig förutsättning för att kunna bedöma miljöpåver-

kan enligt Vattendirektivets krav är att ha en uppfattning 

om hur förhållandena skulle ha varit om de var opåver-

kade av mänsklig aktivitet. 

Därför pågår nu ett intensivt arbete för att ta fram 

s.k. referensvärden för olika vattenområden. Alltså en 

bakgrund mot vilken man kan mäta effekten av tidigare 

och framtida miljöpåverkan. I praktiken definieras denna 

bakgrund som de förhållanden som rådde för ca 100-150 

år sedan. 

Näringsförhållandena i Östersjöns kustområden innan 
människan i större skala börjat störa ekosystemet är inte 
kända. Internationell forskning pågår därför för att kunna 
rekonstruera bakgrundshalterna av näringsämnen i olika 
kustområden bl.a. genom att studera sedimentarkiv. Målet 
är att ta fram underlag till en metod så att lokala myndighe-
ter enkelt kan få fram tillförlitliga referensvärden för olika 
områdestyper längs Nordeuropas kuster.

Nygammal metod 
En metod, användandet av sedimentarkiv och s.k. trans-
ferfunktioner, har tidigare framgångsrikt använts för att 
bl.a. spåra försurnings- och eutrofieringshistoria i sjöar 
(se faktaruta). Denna metod har man inom EU-projektet 
MOLTEN anpassat och finjusterat för att kunna använda 
även i så dynamiska och komplicerade miljöer som kustnära 
grunda havsområden. 

I dessa områden varierar nämligen sedimentationen i 
både tid och rum. Vind och vågor omlagrar sedimenterat 
material och grävande bottendjur rör om ytterligare. En 
jämn ostörd sedimentation som ger ett sedimentarkiv med 
tillförlitlig kronologi är nödvändigt för att kunna rekon-
struera historien. Sådana sedimentarkiv är ofta svåra att 
hitta i kustområden, varför få liknande undersökningar 
utförts i världen. 

Tre testområden
I MOLTEN-projektet har man utvecklat transferfunktio-
ner för att kunna rekonstruera näringshalter de senaste 150 
åren i danska, svenska och finska kustvatten. Metoden har 
med lyckat resultat använts för att återskapa forna kväve-
koncentrationer i Laajalahti i Finska viken och i Roskilde 
fjord i Danmark  (se figur 31). 

I Sverige valdes Himmerfjärden i Östersjön ut som en 
lämplig plats. Det är en långsmal havsvik belägen i södra 
delen av Stockholms skärgård som utgör en förlängning av 
det Sörmländska sprickdalslandskapet. 1974 startades ett 
avloppsreningsverk som släpper ut vatten från närmare en 
kvarts miljon personer i den inre delen av Himmerfjärden. 
Forskare har sedan 1976 studerat de ekologiska effekterna 

Naturliga halter – vad är det? 
Historiska arkiv ger referensvärden

π  Artkelförfattaren redo att ta upp en sedimentkärna från Himmer-
fjärden.
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av utsläppen och en unik samling data finns därför från 
området. Den långa tidsserien av vattenkemidata kunde 
dessutom användas för att utvärdera modellen.

Särpräglad artsammansättning
När man tittar på det resulterande kiselalgsdiagrammet 
från Himmerfjärden (figur 30a) syns ingen stor förändring 
i artsammansättning från tiden när reningsverket öppna-
des 1974. Däremot händer något år 1986 då reningsverket 
expanderade. Artsammansättningen övergick då från en 
dominans av Pauliella taeniata och Fragilariopsis cylindrus till 
arterna Cyclotella choctawhacheeana, Skeletonema costatum och 
Thalassiosira proschkinae. 

Sammansättningen av arter i Himmerfjärden visade sig 
vara ganska speciell eftersom en stor del av de dominerande 
kiselalgerna utgörs av islevande arter som påverkas mer av 
utbredningen av havsis än av tillgången av näringsämnen. 
Om man plottar den dag som isen i Himmerfjärden bryter 

upp kan man se en viss korrelation mellan de islevande 
arterna Pauliella taeniata, Fragilariopsis cylindrus och Melosira 
arctica och havsisens smältdag (figur 30b). De isfria åren får 
man istället dominans av Thalassiosira proschkinae.

För att få fram mått på total-kvävehalter över tid använ-
des två olika modeller (figur 30c). I den ena (blå linje) 
ingick alla MOLTEN-stationer i kalibreringsdatasetet. I 
den andra (grön linje) de 10 stationer där artsammansätt-
ningen mest liknade den som återfanns i sedimentkärnan 
från Himmerfjärden. Att de två skilda modellerna inte ger 
ett entydigt resultat tyder på att dessa transferfunktioner 
inte fungerar optimalt i Himmerfjärden. För att förbättra 
transferfunktionen och kunna rekonstruera total-kväve i 
Himmerfjärden måste kalibreringsdatasetet utökas. Ytter-
ligare stationer som har en artsammansättning som bättre 
motsvarar de man finner i sedimentkärnan måste inklu-
deras.

MED DAGENS EKOLOGI REKONSTRUERAS HISTORIEN

Det snöar hela tiden på havets botten. Partiklar och döda djur och 

växter faller ner och lagras som ett prydligt historiskt arkiv. Genom 

att studera sedimentkärnor kan man få reda på mycket om vilka 

förhållanden som rådde. 

Kiselalger är en artrik, mikroskopisk alggrupp som förekommer 

överallt där det finns fukt och solljus. Den encelliga algen omsluts 

av ett kiselskal som kan bevaras i sedimenten i tusentals år. Då olika 

kiselalgsarter har väldigt specifika krav på sin omgivande miljö (t.ex. 

pH, salthalt, näringsämnen, vattendjup, isförhållanden) har de fram-

gångsrikt använts för att påvisa t.ex. klimatförändringar, försurning 

och eutrofiering av sjöar. De har också använts för att belägga och 

i detalj studera de olika sötvattens- och brackvattensstadier som 

Östersjön genomgått sedan den senaste inlandsisen smälte bort. I 

det här beskrivna projektet används de för att rekonstruera närings-

halterna de senaste seklen.

Användandet av transferfunktioner går ut på att beskriva 

sambandet mellan organismer och den miljö de lever i med målsätt-

ningen att använda dagens ekologi för att rekonstruera historiska 

förhållanden.

HUR GÅR DET TILL 

Uppmätta miljövariabler och därav följande artsammansättning 

utgör tillsammans ett så kallat kalibreringsdataset. Ett stort antal 

platser med olika miljöförhållanden provtas och analyseras med 

avseende på en mängd miljövariabler i vattnet (t.ex. vattenkemi, 

temperatur, sikt- och vattendjup). Dessa data relateras sedan till 

biologiska indikatorer, i detta fall kiselalger analyserade i ytsediment 

från samma plats. De vattenkemidata som samlas in av övervak-

ningsprogrammen utgör en utmärkt bas för att konstruera sådana 

kalibreringsdataset. Ju fler stationer som inkluderas desto säkrare 

blir rekonstruktionen. 

En noga daterad sedimentkärna analyseras på det fossila inne-

hållet av kiselalger. Därefter används en s.k. transferfunktion för att 

kvantitativt rekonstruera värdena av de miljövariabler som påverkat 

artsammansättningen under historiens gång.

Då identifieringen av arterna är av största vikt för resultatet 

är det viktigt att använda modern taxonomi samt att regelbundet 

interkalibrera artbestämningarna. Den matematiska metod som 

används för att utveckla en transferfunktion baseras på icke-linjär 

regressionsteknik. 

Skal från olika arter av kiselalger. 

Fo
to

n:
 E

lin
or

 A
nd

ré
n.



EUROPEISKT MILJÖARBETE

61ÖSTERSJÖ I  2005

√ Figur 30. En 1,25 m lång sedi-
mentkärna provtogs på station H4 
i Himmerfjärden och daterades 
med 210Pb och 137Cs. Diagrammet 
visar:

a) den fossila kiselalgssamman-
sättningen

b) isens smältdag som antalet 
dagar från den 1 januari (data från 
SMHI)

c) rekonstruerad total-kvävehalt 
enligt två metoder samt uppmätt 
total-kvävehalt från Himmer-
fjärdsprojektet (data från Ulf Lars-
son, Stockholms universitet). 

√ Figur 31. Karta som visar loka-
liseringen av provtagningsstatio-
nerna använda i kalibreringsdatase-
ten för de två forskningsprojekten 
MOLTEN och DEFINE. 

Rekonstruktion av kväve har utförts 
i Roskilde fjord, Laajalahti och 
Himmerfjärden inom MOLTENpro-
jektet och kommer att utföras i 
Gårdsfjärden, Oder-estuariet och 
en ännu ej lokaliserad plats längs 
Estlands kust inom DEFINEpro-
jektet.
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Nya och bättre svar
I ett pågående forskningsprojekt, DEFINE, utökas antalet 
stationer i kalibreringsdatasetet till att inkludera svenska 
och finska sidan av Bottenhavet, estniska, lettiska och 
tyska kusten samt norska delen av Skagerrak (figur 31). 
Sedimentkärnor från Oderestuariet, estniska kusten och 
Gårdsfjärden kommer att användas för rekonstruktion av 
näringsämnen. Fördelen med ett utökat dataset är att fler 
olika miljöer täcks in och att dessa bättre motsvarar miljöer 
som återfinns i sedimentkärnorna som används vid rekon-
struktioner av bakgrundsvärden. 

En expansion norrut i Bottenhavet gör det också möjligt 
att särskilja effekter av klimatförändringar från ökade 
näringskoncentrationer åstadkomna av mänsklig aktivitet. 
Att kunna skilja ut klimatsignalen längre tillbaka i tiden är 
ständigt aktuellt som referens för naturliga klimatföränd-
ringar. Särskilt med tanke på dagens ökande koncentration 
av koldioxid i atmosfären som av många forskare antas ge 
framtida drastiska förändringar av vårt klimat. 

Mer information:
EU-projektet MOLTEN (Monitoring long-term trends in eutrophication and 

nutrients in the coastal zone) 

 websida: http://Craticula.ncl.ac.uk:8000/Molten/jsp/index.jsp 

 Här kan transferfunktioner för Östersjön laddas ner inklusive användar-

manual. MOLTEN’s kalibreringsdataset är tillgängligt med kiselalgernas 

geografiska utbredning samt mikroskopfotografier på många arter. 

DEFINE (Defining reference conditions for coastal areas in the Baltic Sea for the 

Water Framework Directive) är finansierat av Nordiska ministerrådet. 
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