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Skärgården i ett varmare klimat  
– kommer syresituationen försämras?

Året 2018 var ett av de varmaste som någonsin 
registrerats. Den pågående klimatförändringen 
påverkar kustvattnen på flera sätt, bland annat 
riskerar syrebristen bli värre när temperaturen 
ökar. Här ges exempel från ytterskärgården vid 
Askö och från Stockholms innerskärgård. Sam-
banden är komplexa men viktiga för förståelsen 
av hur ett förändrat klimat och åtgärder kan på-
verka syresituationen.

För Stockholm innebar 2018 nytt rekord för årsme-
deltemperatur. För många gav den varma sommaren 
underbart semesterväder med badvattentemperatu-

rer som liknar de vid Medelhavet. För andra innebar den 
vattenbrist, skogsbränder, skördeförluster och besvärande 
inomhusvärme. 

Påverkan av extrema förhållanden
Enstaka extrema år kan ge en intressant fingervisning kring 
vilka följder ett varmare klimat kan få för Östersjön och 
vilka utmaningar havets organismsamhälle kan ställas inför. 
Tack vare data från den nationella miljöövervakningen ut-
anför Askölaboratoriet i Södermanlands ytterskärgård, där 
Stockholms universitet flera gånger i månaden mäter tem-
peratur, salthalt, näringsämnen, växtplankton och syrehalt, 
kan en intressant jämförelse göras mellan den extremt var-
ma sommaren 2018 och den extremt kalla sommaren 1998. 

Temperaturskillnader påverkar syrehalten
Den varma sommaren 2018 ledde till stora temperatur-
skillnader mellan yt- och bottenvatten jämfört med den 
kalla sommaren 1998. Som varmast var det ända upp till 
23,5 grader 2018 och ytvattnet var länge varmare än 15 
grader. Denna temperatur uppmättes då ända ner till 22 
meters djup. Den kalla sommaren 1998 nådde vattentem-
peraturen över 15 grader bara vid ett enstaka mättillfälle 
och då bara i de översta fem metrarna. 

Den stora temperaturskillnaden mellan yt- och botten-
vattnet 2018 ledde till en hård skiktning av vattnet. Då hin-
dras det syrerika ytvattnet från att blandas med det mindre 
syrerika bottenvattnet. Vid Askö var dessutom lagret av 
bottenvatten mycket tunt, vilket ökar risken för att syret tar 
slut i den begränsade volymen. Dessa båda faktorer kan ha 
bidragit till att syresituationen var sämre under den varma 
sommaren 2018 än den kalla sommaren 1998. 

Vårblomningen tillför syretärande material
Under mars till april startar vårblomningen av växtplank-
ton och då ökar klorofyllhalten i vattnet. I slutet av blom-
ningen sedimenterar den mot botten och utgör sommarens 
föda för bottenlevande djur. Den sedimenterade blom-

✒ Carl Rolff & Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet
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För att förstå hur framtida 
klimatförändringar kommer slå 
på syrenivåerna är det nöd-
vändigt att väga samman olika 
temperaturberoende effekter 
på ekosystemet.
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jäMFÖRelseR Mellan KallT ocH vaRMT ÅR

Y Bilden visar förhållandena i vattenmassan under åren 1998 och 2018 med så kallade isopletfigurer. en färgskala visar hur 
temperatur och klorofyllhalt förändras. Den lodräta skalan anger djupet och den vågräta skalan visar tiden. I den översta figuren 
har djupen för 15, 5 och 4 graders temperatur markerats. linjediagrammen längst ned visar syrehalten vid 30 och 40 meters 
djup. Under 4 ml/l blir syreförhållandena ansträngda. Under 2 överlever få organismer.
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ningen förbrukar syre genom bakteriell nedbrytning, vilket 
frigör kväve och fosfor till vattnet.

Temperaturen i bottenvattnet påverkar nedbrytnings-
hastigheten av algblomningen och därigenom syreförbruk-
ningen. Det varmare vattnet under sommaren 2018 orsa-
kade sannolikt en mer intensiv nedbrytning som avspeglade 
sig i jämförelsevis sämre syreförhållanden i djupvattnet och 
en mer intensiv koncentrationsökning av ammonium och 
fosfat. De sämsta syreförhållandena vid Askö kom dock re-
dan tidigt på året då temperaturen fortfarande var relativt 
låg, vilket talar för att andra faktorer såsom blomningens 
storlek också hade betydelse. 

Syreförbrukning i Stockholms innerskärgård
Stationen vid Askö är en exponerad lokal nära öppet hav. I 
innerskärgården ser skiktningsförhållanden och vattenom-
blandning annorlunda ut, men temperaturen påverkar för-
stås syreförbrukningen även där. 

I förra årets rapport redovisades massbalansberäkningar 
av fosforflöden i Stockholms innerskärgård. Vi visade bland 
annat att det mesta av den fosfor som frigörs från sedimen-
ten under sommaren härrör från vårblomningen samma år 
och inte är från gamla synder. Med samma metodik beräk-
nades även förbrukning av syre i bottenvattnet. 

Syreförbrukningshastigheten i bottenvattnet varierar 
tydligt under året. Den är som lägst under vintern och mer 
än fördubblas till september då temperaturen är som högst. 

Vattentemperaturen har generellt ökat i innerskärgår-
den och nedbrytningshastigheten av sedimenterat material 
bör därför ha ökat. När vi jämförde varma och kalla år fann 
vi dock ingen skillnad i syreförbrukningen. Istället är det 
vårblomningens tillförsel av syretärande material som pri-
märt styr hur mycket syre som går åt under sommaren. När 
vi tar hänsyn till denna tillförsel kan vi se att nedbrytningen 
går fortare vid högre temperatur. En minst lika viktig risk-
faktor för syrebrist som förbrukningen är dock hur mycket 
syre som tillförs bottenvattnet. Det sker genom ett konti-
nuerligt inflöde av nytt djupvatten till innerskärgården och 

genom blandning med ovanliggande syrerikare vatten. 
Riktigt dåliga syreförhållanden uppstår oftast genom en 

kombination av hög syreförbrukning och låg syretill försel. 
Trots den ökande temperaturen har förbättrad rening av 
avloppsvatten avsevärt förbättrat syresituationen, både på 
grund av minskad produktion av syretärande plankton och 
genom minskade utsläpp av syretärande ammonium.

Kommer risken för syrebrist att öka?
Den ökade temperaturen i innerskärgårdens bottenvatten 
tycks bara delvis hänga ihop med klimatförändringen. 
Minskad salthalt har påverkat skiktningen och medgett 
kraftigare omblandning av vattnet vilket har ökat tempera-
turen i bottenvattnet. 

Hur mycket klimatförändringen och därmed minskad 
förekomst av is lett till ökad omblandning är inte klarlagt. 
Även om den ökade temperaturen ökat syreförbruknings-
hastigheten har den kraftigare omblandningen också ökat 
tillförseln av syre till bottenvattnet vilket har bidragit till 
den minskade syrebristen i Stockholms innerskärgård.

Eftersom så många faktorer samverkar och bestämmer 
syreförbrukning och syretillförsel är det inte givet att vi 
kommer se en påtagligt försämrad syresituation i våra kust-
vatten i framtiden. Vi kan också få olika effekter i olika de-
lar av skärgården. Men risken för syrebrist under somma-
ren ökar på bottnar där temperaturökningen blir märkbar 
samtidigt som vattnet skiktas kraftigare. 

Med mer utbredd syrebrist blir förhållanden för botten-
levande smådjur sämre, vilket påverkar födotillgången för 
bottenlevande fisk. Fiskarter som trivs i kallt vatten behö-
ver uppsöka större djup där risken för syrebrist blir större. 
Ett varmare klimat kan komma att öka risken för syrebrist 
och påverka olika arters djuputbredning.
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A. Syreförbrukningen påverkas 
primärt av mängden syretärande 
material. Ju högre temperatur, 
desto mer av vårblomningen bryts 
ner och förbrukar syre under 
sensommaren ser man här. 
Variationen mellan år är dock 
ganska stor.

B. Risken för syrebrist påverkas 
också av hur mycket syre som 
tillförs bottenvattnet. Under år med 
dålig omblandning av vattnet (röda 
och orange prickar) tar syret ofta 
slut. Om omblandningen är god 
(blå och gröna prickar) sjunker 
syrehalterna inte lika lågt, även om 
förbrukningen är hög. 
 

Syreförbrukning i Stockholms innerskärgård

Samband mellan syreminimum i 
djupvattnet och syreförbrukning. 
Prickarnas färger visar hur 
syretillförseln var i förhållande till 
ett genomsnitt. 

Samband mellan sensommarens 
syreförbrukning per mängd 
sedimenterat material under våren 
och temperaturen i djupvattnet 
under sensommaren.

A BA. syreförbrukningen påverkas 
primärt av mängden syretärande 
material. när vi korrigerar för detta 
så ser man dock att ju högre tem-
peratur, desto mer av vårblomn-
ingen bryts ner och förbrukar syre 
under sensommaren. variationen 
mellan år är dock ganska stor.

b. Risken för syrebrist påverkas 
också av hur mycket syre som 
tillförs bottenvattnet. Under år 
med dålig omblandning av vattnet 
(röda och orange prickar) tar syret 
ofta slut. om omblandningen är 
god (blå och gröna prickar) sjunker 
syrehalterna inte lika lågt, även om 
förbrukningen är hög.

Y samband mellan sensomma-
rens syreförbrukning per mängd 
sedimenterat material under 
våren och temperaturen i djup-
vattnet under sensommaren. 

Y samband mellan syreminimum 
i djupvattnet och syreförbrukning. 
prickarnas färger visar hur 
syretillförseln var i förhållande till ett 
genomsnitt. 
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