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Det finns bara en väg för att långsiktigt minska övergöd-
ningen av Östersjön – att minska flödet av kväve och fosfor 
via vatten och luft till havet. Det kan ske både genom direk-
ta utsläppsminskningar och genom att gynna det naturliga 
upptaget i vattendrag och våtmarker. Resultatet blir främst 
bättre vattenkvalitet i våra kustområden, men tillsammans 
med internationella åtgärder gynnar det också havet.

Men vi måste vara beredda på ett långsiktigt arbete över 
flera decennier, där naturens nycker ibland kan få arbetet att 
verka hopplöst, och ibland kan inge falska förhoppningar 
om snabba framsteg. En tillförlitlig miljöövervakning och 
fördjupad forskning om havets omsättning av näringsäm-
nen kommer att krävas för att gradvis förbättra vår förmåga 
att ge prognoser om framtiden och välja de mest effektiva 
åtgärderna.

Ingen koppling till belastning
Under de senaste femtio åren har mängden näringsämnen 
i Egentliga Östersjöns ytvatten ökat kraftigt (figur 15). De 
till mitten av 1980-talet stadigt ökande koncentrationer-
na tillskrivs mänsklig påverkan, eftersom våra utsläpp till 
vatten och luft snabbt ökade i början av perioden. 

Den nedgång i ytvattnets koncentration av näringsämnen 
som skedde under 90-talet tolkades först som ett resultat 
av insatta åtgärder. Men under senare år har det blivit allt 
tydligare att mängden näringsämnen kan variera mycket 
kraftigt även när belastningen från land varierat lite. 

Trenden för fosfor vände i början av 2000-talet och de 
senaste vintrarna har koncentrationen av fosfat varit högre 
än tidigare mätningar visat, i norra delen av Östersjön år 
2004  och i södra delen nu 2005. För nitrat, den domi-
nerande oorganiska och för alger lätt tillgängliga formen 
av kväve, har minskningen fortsatt. På tio år har vinter-
koncentrationen av nitrat i ytvattnet vid Landsortsdjupet 
minskat med en tredjedel, och är nu tillbaka till samma nivå 
som i slutet av 1970-talet. 

Dessa stora förändringar saknar tydlig koppling till 
ändringar av belastningen. Vad vi ser är en Östersjö som 
reagerar på skiftande omvärldsförhållanden på ett svårför-
utsägbart sätt. 

Syresituationen påverkar mycket
Syreförhållandena i djupvattnet har en avgörande betydel-
se för den interna biogeokemiska omsättningen av närings-
ämnen i Östersjön (se faktaruta).

Det senaste stora saltvatteninflödet skedde i januari 
2003 och medförde att det en kort tid fanns syre i djupvatt-
net i hela Egentliga Östersjön, utom i västra Gotlandsbas-

Varför ökar inte kvävet när fosforn ökar?
Mängden näringsämnen i öppna Östersjön varierar 

kraftigt inte bara mellan år utan också över perioder 

på tiotals år, utan tydlig koppling till belastning. Även 

fördelningen av näringsämnen mellan yt- och djup-

vatten varierar kraftigt beroende på syresituationen. 

Variationerna fortplantar sig långt in i våra skär-

gårdar och kan lätt misstolkas som effekter av föränd-

rad tillförsel från land. Vattenkvaliteten i kustområden 

måste därför bedömas med hänsyn till både belastning 

från land och variationer i havsområdet utanför, vilket 

ställer stora krav på underlag vid tillämpningen av EUs 

Vattendirektiv. 
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sängen, medan syrefritt vatten med svavelväte fortfarande 
fanns kvar strax under salthaltsprångskiktet. Det hade då 
gått ett decennium sedan de förra stora inflödena som 
skedde vintern 1993/94 och hösten 1994. Syresituationen 
förbättrades tillfälligt efter dessa inflöden, men försämra-
des åter snabbt.

I figur 16 visas situationen i Landsortsdjupet, nordväst 
om Gotland, dit endast kraftiga inflöden når. Det tar unge-
fär ett år för vattnet att ta sig dit och ofta är då det mesta av 
syret förbrukat.

Fosfor ifrån bottnarna
Vinterkoncentrationen av fosfor i ytvattnet minskade 
kraftigt efter saltvatteninflödet 1993 (figur 15a). Samtidigt 
ökade förrådet av fosfor i djupvattnet, vilket medförde att 
fosfor i vattenmassan som helhet ökade med 30%, över 
100 000 ton till 2002 (figur 17a). 

Anledningen var att fosfor löstes ut från bottnarna och 
ackumulerades i djupvattnet som en följd av försämrade 
syreförhållanden och ett allt kraftigare salthaltssprångskikt 
som försvårade uppblandning av djupvatten. 

Det nya saltvatteninflödet i januari 2003 tillförde åter 
syrehaltigt djupvatten. Då minskade fosformängderna 
abrupt eftersom fosforn åter lades fast i bottnarna. Minsk-
ningen i vattenmassan uppskattas till ca 150 000 ton, unge-
fär fem gånger den årliga totala fosfortillförseln från land 
till Egentliga Östersjön. Nedgången blev dock kortvarig 
och 2004 hade mängden fosfor i vattenmassan åter ökat 
med ca 100 000 ton efter att fosfor åter frisatts beroende 
på ny syrebrist. 

Kväve minskar stadigt
Även den totala mängden kväve i vattenmassan har påver-
kats av tillgången på syre (figur 17a). 

Syresituationen i djupvattnet var före inflödet 2003 den 
sämsta som observerats sedan mätningarna började i mitten 
av 1890-talet. När koncentrationen av syrgas sjönk under 
1 mg/l denitrifierades allt nitratkväve under 100 m djup till 
oskadlig kvävgas på mindre än ett år (figur 18). Därefter 
började det oorganiska kväveförrådet byggas upp igen.

Beräkningar tyder på att totalmängden kväve i Egent-
liga Östersjön under det senaste decenniet minskat med 
uppskattningsvis 1 miljon ton, och särskilt snabbt under 
2003. Detta har sannolikt bidragit till den kraftiga nedgång-
en i koncentrationen av oorganiskt kväve i ytvattnet. En 
sådan slutsats stärks av att perioden varit både varm och 
nederbördsrik, vilket sannolikt ökat tillförseln av kväve 
från land. 

Ett naturligt experiment
De senaste årens kraftiga ökning av fosfor och minsk-
ning av kväve i växttillgänglig form i Egentliga Östersjöns 
produktiva ytskikt har drastiskt ändrat förhållandet mellan 
dessa båda näringsämnen (figur 15c). Det medför att den 
kvävebegränsade algtillväxten under våren blir mindre, 
vilket lämnar kvar mer fosfor i vattenmassan efter vårblom-
ningen. 

Överskott på fosfor antas gynna tillväxten av kväve-
fixerande cyanobakterier, förut kallade blågrönalger. De 
senaste årens blomningar borde därför ha varit ovanligt 
kraftiga. Tillgängliga observationer tyder på att så inte varit 
fallet. För 2004 kan orsaken ha varit det mulna och blåsiga 
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π Figur 15. Koncentrationen av näringsämnen i Östersjöns ytvatten. 
Intern biogeokemisk omsättning av näringsämnen ger stor variation 
utan tydlig koppling till tillförsel. Här visas förhållandena i de översta 
10 metrarna av vattenmassan vid station BY31 i Landsortsdjupet.

Förhållandet nitrat/fosfat visar om det finns överskott av fosfor eller 
kväve relativt algernas behov. Som tumregel används den s.k. Redfield-
kvoten som säger att om kvoten är <16 är det överskott på fosfor och 
>16 överskott av kväve. Efter att överskottet av fosfor minskat under 
flera decennier har det återigen ökat kraftigt under 2000-talet.
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BIOGEOKEMISKA PROCESSER

Många viktiga biogeokemiska processser påverkas av tillgången på 

syre. I Egentliga Östersjöns skiktade vattenmassa är syresituationen 

ofta dålig i djupvattnet. 

Syre tillförs djupvattnet endast med det salta vatten som kommer 

in från Västerhavet. Om salthalten, och därmed tätheten, hos det 

inströmmande vattnet är tillräckligt hög jämfört med befintligt 

bottenvatten rinner det längs botten och lyfter upp det syrefat-

tiga bottenvattnet. Annars sker inlagringen på en mellannivå. Stora 

inflöden av vatten med hög salthalt som förmår ersätta djupvattnet 

i hela Egentliga Östersjön är sällsynta. Vid så kraftiga inflöden rinner 

det inströmmande vattnet efter botten och fyller ut djuphålorna i en 

riktning motsols runt Gotland. Det tar drygt ett år. 

Syre förbrukas vid nedbrytning av det organiska material som 

sedimenterar från vattenmassan ovanför salthaltssprångskiktet. 

Efter de senaste inbrotten har syret mycket snabbt konsumerats. 

Det tyder på att syretäringen i djupvattnet ökat, troligen på grund 

av att större mängder organiskt material produceras i Östersjöns 

övergödda vatten.

Djupvattnet kan vid somliga vädersituationer välla upp till ytan, 

främst i kustnära områden. Då följer ofta stora mängder näringsäm-

nen med och ger ny tillväxt av alger och växter.

KVÄVEFIXERING

Havet har ett mycket stort förråd av kväve i form av löst kväv-

gas. Denna är dock inte tillgänglig för alger och växter, utan bara 

för specialiserade bakterier. Processen kallas kvävefixering och är 

mycket energikrävande. Kvävgasen omvandlas med hjälp av ett 

enzymkomplex till en form av kväve som de, och efter nedbrytning 

även andra organismer, kan använda. Bland cyanobakterierna finns 

många arter som kan fixera kväve och några av dem återfinns i 

Östersjön. Eftersom dessa också fotosyntetiserar finns de i ytvatt-

net.

Eftersom kvävefixerande cyanobakterier i praktiken har 

obegränsad tillgång till kväve är det andra ämnen som begränsar 

deras tillväxt. Det är en allmän uppfattning att fosfor är det vikti-

gaste, men det kommer allt fler rapporter om att även andra ämnen, 

som järn och molybden, kan vara betydelsefulla eftersom de ingår 

i enzymkomplexet. 

DENITRIFIKATION

Denitrifikation är en bakteriell process som omvandlar nitrat till 

kvävgas. Omvandlingen sker i flera steg med hjälp av olika enzym. 

Denna process fungerar bara vid mycket låga syrenivåer i gränszo-

nen mellan syrsatt och syrefritt vatten. Detta beror på att bakte-

rierna behöver syrefri miljö men samtidigt tillgång till nitrat som 

bara förekommer när det finns syre. 

Man har nyligen funnit ytterligare en process, ’anaerobic ammo-

nium oxidation’ (ANAMMOX), som omvandlar ammonium och nitrit 

till kvävgas. Denna process tycks kunna vara betydelsefull under 

vissa omständigheter, men är ännu bristfälligt utforskad.

FOSFOR

För alger lättillgänglig fosfor förekommer i form av fosfat. När det 

finns syre kan fosfat bilda ett komplex med järn och bilda flockar 

som sedimenterar till botten. Det är samma process som används 

för att fälla fosfat i kommunala reningsverk. Det bildade komplexet 

upplöses dock vid låga koncentrationer av syre och fosfat frisätts 

då till vattenmassan. 

I havet kan det vara dålig tillgång på fritt järn eftersom sulfat 

i syrefria miljöer bildar en mycket stabil förening med järn som då 

fastläggs i sedimentet. Mindre fosfor kan då fällas ut. Detta kan vara 

en viktig orsak till att kväve kan begränsa algtillväxten.
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π Figur 16. I Landsortsdjupet på 100-440 meters djup var syreför-
hållandena före saltvatteninflödet 1993 de bästa sedan 1950-talet, 
samtidigt som salthalten var exceptionellt låg. Efter detta inflöde 
försämrades syresituationen snabbt och tillskottet av djupvatten 
under våren 2004 förbättrade bara syresituationen till något som 
bara några år tidigare skulle uppfattats som dåliga förhållanden. 
Förbättringen blev också kortvarig, redan på hösten 2004 var det  
åter svavelväte i djupvattnet. 
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vädret. Utvecklingen i sommar blir därför en viktig test på 
om mycket fosfor automatiskt ger kraftiga blomningar av 
kvävefixerande cyanobakterier, förutsatt lämpliga väder-
förhållanden. 

Utvecklingen de senaste åren ger en fingervisning om 
att det kanske inte är så enkelt. Trots mycket hög koncen-
tration av fosfor har koncentrationen av oorganiskt kväve 
minskat kraftigt. En sådan utveckling är inte förenlig 
med antagandet att minskad kvävetillförsel kommer att 
kompenseras av ökad kvävefixering. 

De kommande åren blir ett naturligt experiment på hur 
Östersjön reagerar på förändrad tillgång på näringsämnen. 
En viktig uppgift för miljöövervakningen att följa. Det är 
särskilt angeläget att intensifiera övervakningen av cyano-
bakterierna för att kunna belägga om blomningarna blir 
mer omfattande.

Vädret styr det mesta
Det senaste decenniets utveckling i Egentliga Östersjön 
visar på kvarvarande luckor i vår kunskap om de mycket 
komplicerade biogeokemiska processer som reglerar havs-
ekosystemet.
Den enskilt viktigaste faktorn för de närmaste årens 
utveckling av näringstillståndet i öppna havet är hur syre-
förhållandena i djupvattnet kommer att förändras. Inflö-
det av djupvatten styrs av vädret, varför tiden mellan stora 
inflöden kan variera avsevärt. 

De mycket stora variationerna skapar inte bara svårig-
heter att utvärdera effekter av nationella och internatio-
nella åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. De påver-
kar också förhållandena i våra kustområden och sannolikt 
även i angränsande havsområden genom att exporten 

av näringsämnen till Bottniska Viken och Västerhavet 
kommer att variera. Utvärderingen av miljöförhållandena 
i dessa områden kan därför även behöva beakta vad som 
händer i Egentliga Östersjön. Detta blir särskilt viktigt när 
vattenkvaliteten ska bedömas inom ramen för Vattendirek-
tivet.

Om vi inte ökar vår kunskap om hur förändringarna 
regleras kommer det ta mycket lång tid innan vi kan avgöra 
om gjorda insatser för att minska övergödningen i Öster-
sjön verkligen är tillräckliga.

π Figur 18. Mängden kväveföreningar i djupvattnet kan förändras 
mycket snabbt av ändrade syreförhållanden. Data från 100–440 meters 
djup vid station BY31 i Landsortsdjupet. 

Denitrifikation omvandlar nitrat till kvävgas (se faktaruta). När syretill-
gången är låg ger nedbrytningen av organiskt material ammonium som 
ackumuleras i vattenmassan. Tillförs syre används detta av bakterier för 
att omvandla ammonium till nitrat.
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