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Bottniska viken är den innersta delen av Östersjön, ett havs-
område som präglas av de stora älvarnas sötvatten, det kärva, 
nordliga klimatet och en historia som bara sträcker sig 5000 
år tillbaks i tiden. Landhöjningen, som i Bottniska viken varit 
den största i världen, påverkar kustområdena, och havsvikar 
omvandlas långsamt men säkert till sjöar. Bottniska viken är 
ett artfattigt ekosystem som är känsligt för miljöpåverkan och 
andra förändringar.

Höga Kusten i Bottenhavet uppvisar dramatiska bergsformationer. I området har landhöjningen varit som störst, och på bergens toppar ses fortfa-
rande tecken av den högsta havsytenivån.Landhöjningen har varit 286 m under en tidsrymd av 10 000 år, vilket är världsunikt. 

Bottniska viken – ett 
hav av sötvatten

VÅRA HAVSOMRÅDEN DEL 1
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Bottniska viken är ett utpräglat brackvattenhav, 
vilket innebär att det är en blandning mellan sött 
och salt vatten. Ca 4/5 av vattnet i Bottniska viken 

består av sötvatten. Endast 1/5 är salt Nordsjövatten. Det 
söta vattnet kommer från de många älvarna. Det salta 
vattnet kommer från inflöden i Östersjön genom Öresund 
och Bälthavet. Det tar lång tid för det salta vattnet att nå 
Bottniska viken från det att det kommit in i Östersjön. 
Vattenströmmarna i Östersjön går norrut på den finska 
sidan och söderut på den svenska sidan av havet. Det tar 
hela 4-5 år för allt vatten i Bottniska viken att bytas ur 
mot nytt vatten. Vattnet blir mindre och mindre salt ju 
längre norrut i Bottniska viken man kommer. 

Vikar blir sjöar
Kustområdena kring Bottniska viken är påverkade av 
landhöjning. Den är orsakad av det flera kilometer tjocka 
istäcke som täckte området för 20 000 år sedan. Isen var 
tung, och tryckte ner jordskorpan. För 6 500 år sedan 
hade isen smält bort, och jordskorpan började flyta upp 
igen. Störst är landhöjningen vid Höga Kusten i Väster-
norrlands län. Där har landet höjts 286 meter de senaste 
10 000 åren, vilket är världsunikt. Eftersom området är så 
kuperat kan man hitta den högsta kustlinjen bara några 
kilometer från dagens kustlinje. Idag är landhöjningen 
ungefär 80 cm på 100 år. Landhöjningen leder till att 
havsvikar avsnörs och blir till sjöar, landytan blir större 
och större, och gamla båthus och bryggor hamnar uppe 
på torra land.

Havet är ungt, ungefär 5 000 år gammalt, och där-
för har inte många brackvattenarter hunnit utveckla sig. 
Det vi finner är istället en blandning av sötvattenarter, 
invandrade norrifrån, och saltvattenarter, invandrade sö-
derifrån. Saltvattenarterna är egentligen anpassade efter 
saltare förhållanden, och i Bottniska viken når många 
den gräns för utsötning som de tål. Därför har många 
arter, exempelvis blåstång och blåmussla, sina nordliga 
utbredningsgränser i detta havsområde.
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Vikar blir sjöar i Bottniska viken. I grunda områden får landhöjningen effekter 
som kan följas från år till år. Bilden tagen i Kronörens naturreservat i
Västerbottens län.
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Isar med små ekosystem
Något som präglar Bottniska viken är isen, som i de 
norra delarna täcker havsområdet nästan halva året. När 
vattnet fryser till is läggs ett lock över den marina miljön. 
Islocket stänger ute ljuset, och de djur och växter som 
lever i vattnet under isen kommer att uppleva en lång 
period då det inte bara är kallt utan även mörkt. Det finns 
många finurliga sätt i naturen att klara av att övervintra 
tills våren kommer. Många små djurplankton har till 
exempel vilostadier under vintern, så att de sjunker ner 
till bottnarna i väntan på våren. 

Men det är fel att betrakta islocket som något dött. 
Speciellt tidigt på vårarna kan man se stråk av färg i den 
tidigare vita isen. Det är alger som satt fart med sin till-
växt, mycket tidigare än de alger som finns i vattnet under. 
Undersöker man fenomenet lite noggrannare upptäcker 
man att det i isen finns ett litet ekosystem, med växter 
och djur som specialiserat sig på att leva i denna miljö. 
Det är i isens porer, fyllda med salt vatten, som isspeci-
alisterna lever. Genom att finnas i isen, istället för under 
islocket, kan de utnyttja solen strålar tidigt på våren, och 
får på så sätt en fördel gentemot andra organismer som 
lever i det mörka vattnet under isen. Här gäller det att 
hitta sin nisch i Bottniska vikens karga klimat.

Sälarnas återkomst
I Bottniska viken finns två sälarter, vikaresäl och gråsäl. 
Gråsälen fanns i stora antal under början på 1900-talet, 
men hård jakt i kombination med miljögifter decimerade 
populationen tills den var nära utrotning. Glädjande 
nog har sälstammen börjat repa sig, och man räknar 
med att antalet, som runt år 1900 var ungefär 100 000 
i norra delarna av Östersjön, nu är ungefär 25 000 djur. 
Vikaresälen har varit hårt påverkad av miljögifter, vilket 
gjort att även den varit nära att utrotas. Idag tillväxer vi-
karestammen med ungefär fyra procent, men fortfarande 
är den påverkad av miljögifter. Den är beroende av fast 
is för att kunna föda sina ungar, vilket gör att den har 
en mer nordlig utbredning. Den lever inte heller i stora 
kolonier, som gråsälen, utan är mer ”ensamvarg”.

Viktigt att komma hem
Längs Bottniska vikens kust är sportfisket mycket viktigt. 
Laxen, den största av alla arter som sportfisket riktar 
sig till, nyttjar havet för den del av dess liv då tillväxten 
sker. Efter att ha kläckts i älvarna vandrar den ut i havet, 
för att inte återvända till älvarna förrän det är dags för 
lek. Under den tid laxen lever i havet kan den växa från 
några hundra gram till många kilo. Hannarna stannar 
oftast kvar i havsområdena utanför älvarna, medan ho-
norna ofta vandrar ända ner till södra Östersjön. Tyvärr 
är fisketrycket i de södra delarna av Östersjön mycket 
hårt, och endast en bråkdel av honorna får möjlighet att 
återvända till sina hemälvar för att lägga sin rom. 

Artfattigt och känsligt
På havsbottnarna i Bottniska viken är artantalet litet. 
Att det är ett artfattigt system innebär att det är särskilt 
känsligt för förändringar. Om en art av någon anledning 
slås ut kan det innebära stora förändringar för övriga 
arter i systemet. 

De allra vanligaste arterna är ishavsgråsugga, vit-
märla och östersjömussla. Dessa tre arter är viktiga de-
lar av ekosystemet, framförallt som föda åt fiskar och 
andra större djur. Ishavsgråsuggan kan man få på fisk-
nät som legat i vattnet lite för länge. De har ett otroligt 
bra luktsinne, och känner lukten av sin favoritföda, död 
fisk, på långt håll. Det är en art som funnits i vårt havs-
område ända sedan området var en sjö av smältvatten, 
den Baltiska issjön, för många tusen år sedan. Ishavsgrå-
suggan äter även vitmärlor, ett litet kräftdjur som grä-
ver ner sig i sedimenten. Eftersom de mest finns i dju-
pare områden, och ligger nergrävda under dagtid, är det 
inte många som fått se dessa små kräftdjur. De utgör en 
mycket viktig föda åt många fiskarter.

Sämre kunskapsläge
Bottniska viken uppvisar alltså naturligt karga, artfattiga 
miljöer, helt unika ur ett världsperspektiv. Även om vi 
vet att området är särskilt känsligt för miljöstörningar, är 
kunskapsläget kring Bottniska vikens miljöer sämre än för 
övriga svenska havsområden. Bottniska vikens problem 
med miljögifter kommer i skuggan av de stora problem 
med övergödning som finns söderut. Förhoppningsvis 
kommer de närmaste årens forskning och miljöövervak-
ning råda bot på detta.


