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övergödning

Box är projektet där oceanografer och marina 
kemister från Göteborgs och Linköpings universitet  

undersöker hur tidigare syrefria sediment utbyter fosfor 
med ovanförliggande syrerikt vatten. Projektet beviljades 
medel i december 2008 och försöken drar igång på allvar 
under våren 2010.

Ska spegla Östersjöns djuphålor
Byfjorden vid Uddevalla har valts ut som ett av två studie-
områden därför att de hydrografiska och biogeokemiska 
förhållandena, med närmast permanent syrgasbrist i 
djupvattnet, på många sätt liknar förhållandena i egent-
liga Östersjöns djuphålor. Genom att studera Byfjordens 
djupvatten bör man kunna lära sig mycket om biogeoke-
miska processer i Östersjöns djupvatten och hur dessa 
skulle påverkas om djupvattnet syrsätts. 

Konstgjord syresättning
Efter att i ett inledande skede av projektet ha observerat 
viktiga anoxiska processer i Byfjorden är avsikten att hålla 
Byfjordens djupvatten syrsatt genom pumpning. Fram till 
slutet av 2011 kommer detaljerade studier av biogeoke-
miska processer, speciellt processer som styr utbytet av 
fosfor mellan sediment och ovanförliggande vatten att 
göras. Utvecklingen av syrgasförhållandena i fjorden och 
kolonisering av tidigare döda bottnar samt läckage av tox-
iner från sediment kommer att följas kontinuerligt. 

Parallella försök i Östersjön
Experimentet dubbleras genom att helt analoga under-
sökningar genomförs i lämplig djuphåla på ostkusten. 
Dessutom engageras sedimentkemister vid Stockholms 
universitet att göra omfattande laboratorieexperiment 
med utbyte av fosfor mellan Östersjösediment och vatten 
under olika betingelser.  

Naturlig men sällsynt process
Om det återstår mycket fosfor efter vårblomningen i 
egentliga Östersjön kan man under följande sommar för-
vänta omfattande blomningar av cyanobakterier. Sådan 
har situationen varit under senaste decenniet men inte 
alltid. Under första halvan av 1990-talet sjönk fosforinne-
hållet i egentliga Östersjön med cirka 40 procent medan 
nitratinnehållet inte ändrades nämnvärt. Minskningen av 
fosforinnehållet sammanföll med ökad vertikal ombland-
ning och därav följande ökad syresättning av bottnarna i 
djupvattnet. Syrebristen i Östersjöns djupvatten var som 
minst år 1995 och fosforinnehållet i Östersjön var då lika 
litet som vid början av 1970-talet. Detta visar att tidiga-
re syrefria bottnar i egentliga Östersjöns djupvatten kan 
binda ca 3 ton fosfor per kvadratkilometer då de syrsätts, 
men bindningen släpper då vattnet åter blir syrefritt. 

Gav inspiration
Syrsättningen av djupvattnet under första halvan av 
1990-talet är unik. Mätningar av salthalten i egentliga 
Östersjön, med början på 1890-talet, visar att haloklinen 
aldrig legat tillnärmelsevis lika djupt som under denna 
period. I en artikel föreslogs att man borde kunna minska 
Östersjöns övergödningssymptom genom att syrsätta Öst-
ersjöns djupvatten med skeendet under 1990-talet som 
inspirationskälla. 
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Konstgjord syresättning av 
Byfjordens djupvatten

• BOX står för Baltic deep water OXygenation.
• Projektet beskrivs under ”Fokus Östersjön” på 

www.tellus.science.gu.se samt på www.marsys.se.  

Mer om BOX

Det är sedimentens förmåga att binda fosfor vid syresättning man vill  
närstudera i pilotexperimentet där syrerikt vatten pumpas ner till  
Byfjordens botten. Konstgjord syresättning kan lära oss mer om hur  
kraftiga algblomningar och bottendöd kan hejdas i Östersjön.
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