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Sol och bad… och en illaluktande 
rabarberkräm av alger! Somrarna 2005 
och 2006 utsattes Östersjön för kraftiga 
blomningar av cyanobakterier under 
bästa semestertid, till förtret för turister 
och boende runt Östersjön. Under 2005 
drabbades stora delar av egentliga Öst-
ersjön norr om Öland, medan blomning-
arna under 2006 främst drabbade södra 
Östersjön. täcket av cyanobakterier var 
på vissa håll så kraftigt att fåglar kunde 
gå på det utan att sjunka igenom. Folk 
drog sig för att bada eller att ge sig ut 
på havet och flera turistanläggningar fick 
mycket sämre beläggning än på länge.

■ Cyanobakterier är inget nytt för Öster-
sjön. De har förekommit här i minst 8 000 
år. Mer eller mindre stora blomningar 
uppstår naturligt varje år. Kraftigast blir 
blomningarna i Egentliga Östersjön, men 
även i Bottenhavet har kraftiga blomning-
ar uppstått under senare år. Orsakerna 
till att blomningar uppstår och koppling-
arna mellan de påverkande faktorerna är 
många.

Obalans mellan näringsämnena
Växtplankton och cyanobakterier behö-
ver cirka 16 gånger mer kväve än fosfor för 
att tillväxa optimalt. I Egentliga Östersjön 
råder naturligt en obalans mellan de två 
ämnena under sommaren med en brist på 
kväve i förhållande till fosfor. Det gör att 
många växtplanktonarter inte kan tillväxa 
då. En del cyanobakterier har emellertid 
den unika förmågan att kunna fixera kväve 
från luften. Det ger dem en stor konkur-
rensfördel under sommaren. Cyanobak-
teriernas tillväxt begränsas istället av till-
gången på fosfor. En av de vanliga arterna, 

Aphanizomenon sp., kan till och med lagra 
fosfor under perioder när det finns gott om 
det, som under våren. Den lagrade fosforn 
kan de sedan använda för sin tillväxt under 
sommaren då det oftast finns mindre att 
tillgå. Utan fosfor i lämplig form kan inte 
heller cyanobakterierna tillväxa.

Fosfor binds vid bottnarna
Avrinningen från land, via jordbruk, 
skogsbruk, åar och floder, tillför fosfor till 
Östersjön. Den tas upp av olika växtplank-

ton som tillväxer, bryts ner och sedimente-
rar. På så sätt förs fosforn ner till Östersjöns 
bottnar. Vårens blomning av kiselalger är 
här en viktig transportör av näring från 
ytan till bottnarna. Den största fosforkällan 
i Östersjön är dock den mängd fosfor som 
efter år av tillförsel redan finns bunden till 
bottnarna.

Vid goda syrgasförhållanden binds 
stora delar av fosforn till olika järnfören-
ingar i sedimenten. Vid dåliga syreförhål-
landen på bottnarna kan järnföreningarna 

nä, nu blommar det igen !
Cyanobakterieblomningar i Östersjön
gUNNar aNeer & heleNa hÖglaNDer, lÄNSStyrelSeN I StOCKhOlMS lÄN / PIa aNDerSSON & MartIN haNSSON, SMhI

fi ansamling av katthårsalgen Nodularia spumigena i en småbåtshamn i Nynäshamn sommaren 
2005. Det är lätt att förstå att många människor valde att lägga sin semester på andra platser än 
vid havet.
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inte längre binda fosforn till sig och en 
del löses ut i vattnet i form av fosfatjoner. 
Bottenvattnet blir därmed kraftigt berikat 
på fosfat, den form av fosfor som alger och 
cyanobakterier behöver för sin tillväxt. För 
att komma växterna tillgodo måste fosfa-
ten emellertid ta sig upp till ytan där plank-
tonen befinner sig.

Skiktning försvårar omblandningen
I Östersjön råder naturligt en salthalt-
skiktning i vattenmassan. Tillrinningen 
från land gör att Östersjöns ytvatten har 
låg salthalt medan inflöden av tyngre och 
saltare vatten från Kattegatt gör att botten-
vattnet får en högre salthalt. Ett saltsprång-
skikt, eller så kallad haloklin, skiljer de två 
vattenmassorna åt och densitetsskillnader 
gör att de inte kan blanda sig så lätt med 
varandra.

Ytvattnet tillförs kontinuerligt syrgas 
genom utbyte med atmosfären samt genom 
algers fotosyntes. I djupvattnet förbrukas 
syre genom nedbrytning av växter och 
djur, och tillförsel av syrgas kan endast ske 
genom inflöde av nytt vatten från Katte-
gatt eller genom vertikal omblandning. 
Salthaltskiktningen försvårar kraftigt den 
vertikala omblandningen, och djupvattnet 
är nästan helt beroende av att få regelbun-
den tillförsel av syrerikt vatten från Katte-
gatt.

Inflöden för upp fosfor
Inflöden från Kattegatt kan endast ske 
om vindar och vattenstånd är gynnsam-
ma så att det kan övervinna det naturliga 
utflödet av sötare vatten. Trösklarna vid 
Öresund och danska Bälten är dessutom 
grunda, vilket ytterligare försvårar inför-
seln. När vattnet emellertid lyckas passera 
de grunda trösklarna sprider sig det saltare 
och därmed tyngre vattnet in i Östersjön 
utmed botten. På sin väg blandar det sig 
gradvis med omgivande vatten och salt-
halten minskar kontinuerligt. Är inflödet 
tillräckligt stort och tillräckligt salt, minst 
20 promille, kan det till och med tränga 
undan vattnet i de djupaste bassängerna i 
Egentliga Östersjön. När detta sker trycks 
det gamla vattnet ibland upp genom halo-
klinen och fosfat från bottenvattnet kan 
blandas upp till ytvattnet.

Om inflödena kommer för sällan 
uppstår syrgasbrist i vattnet på de djupare 
bottnarna, och fosfat frigörs. När nya inflö-
den kommer, syresätter de normalt bara 

fi Satellitbild över egentliga Östersjön den 11 juli 2005. Mitt i semestertiden var hela vårt hav en 
enda algsoppa, från södra åland ner till gdanskbukten utanför Polen. 

Cyanobakterier
Cyanobakterier, som tidigare kallades blågrönalger, är fotosyntetiserande bakterier. De har 
bakteriers uppbyggnad och förökning men i sitt levnadssätt liknar de mer växtplankton. De 
arter som finns i Östersjön trivs bäst i det bräckta Östersjövattnet som varken är för sött eller 
salt. vissa av arterna har en unik förmåga att kvävefixera, det vill säga att ta upp kvävgas 
från luften. På så sätt tillför de både sig själva och resten av ekosystemet näring i form av 
kväve i användbar form.

I Östersjön dominerar tre kvävefixerande släkten: Aphanizomenon, Nodularia och Ana-
baena. Nodularia, som oftast är giftig, förknippas främst med algblomning eftersom den vid 
lugnt, varmt och soligt väder stiger upp till ytan och bildar ansamlingar som till och med är 
synliga på satellitbilder. Mängdmässigt brukar Aphanizomenon dock dominera, i synnerhet i 
norra delarna av Östersjön. Den bildar emellertid sällan ytansamlingar sommartid utan finns 
mer jämnt spridd i vattenmassan. Den är hittills inte dokumenterad som giftig i Östersjön.

För att trivas behöver Östersjöns kvävefixerande cyanobakterier sol, värme, lugnt väder, 
lagom salt vatten (upp till ca 10 promille) samt god tillgång på fosfor.

Cyanobakteriernas tillförsel av kväve till Östersjön sommartid motsvarar 25–50 procent 
av den årliga kvävetillförseln via floder och nederbörd. Kvävet blir tillgängligt för andra orga-
nismer när cyanobakterierna konsumeras av vissa djurplankton eller efter att de bryts ner av 
bakterier. Det tillskottet kan vara avgörande för produktionen av t.ex. fiskyngel under som-
maren då det oftast råder kvävebrist. 
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fi Sammanställning av 2005 (till vänster) och 2006 års blomningars varaktighet och utbredning i Östersjön. Skalan anger antal dagar med synliga ytnära 
blomningar av cyanobakterier. Många människor runt Östersjön drabbades. Flera turistanläggningar påverkades negativt med kännbara ekonomiska 
konsekvenser.

› Utbredningen av syrefria bottnar med svavel-
väte (svart) och bottnar med låg syrehalt (< 2 
ml per liter, rött) i november 2006. Utanför de 
vita strecken saknas data. I det svarta och röda 
området kan inget växt- och djurliv förekomma 
och bottnarna kan betraktas som döda. 

Väster-
havet

Östersjön

Mörkare blått = Inflödande vatten från Kattegatt

Haloklin (salthaltssprångskikt)

› ett lodrätt snitt genom egentliga Östersjön. 
Salthaltsskiktningen i Östersjön visas med en 
ytligt utåtgående ström som till delar består av 
sötvatten som gradvis blandas ut med saltare 
vatten. tillfälliga inflöden av ordentligt salt vatten 
från Kattegatt vilka kommer in längs med bott-
narna ger bottenvattnet dess högre salthalt och 
tillför syre. Det inflödande bottenvattnet lyfter 
upp det gamla bottenvattnet. tyvärr är inflö-
dena oftast små och inte tillräckligt salta. De 
betydelsefulla stora inflödena kommer numera 
mycket sällan. 
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bottnarna tillfälligt men bidrar samtidigt 
med uppblandning av fosfor från botten-
vattnet.

extremt dåliga syreförhållanden
De senaste 30 åren har syrgashalten varit 
låg eller mycket låg i Egentliga Östersjöns 
bottenvatten. Områden med låga halter 
av syrgas eller med syrgasbrist hade under 
hösten 2006 och våren 2007 en utsträck-
ning som motsvarar omkring hälften av 
Egentliga Östersjöns yta.

Vid syrgasbrist bildas även svavelväte 
vid bottnarna genom vissa svavelbakteriers 
aktivitet. Svavelväte är ett kraftigt gift för 
flertalet organismer. Under hösten 2006 
noterades den största utbredningen av 
svavelväte och syrgasbrist sedan mätning-
arna startade. På grund av den nu höga 
svavelvätehalten kan högre liv därför inte 
finnas på djup större än omkring 70 meter.

Denna situation är resultatet av en lång 
tids hög belastning av näring från omgi-
vande land och brist på tillräckligt stora 
eller regelbundna inflöden av salt och syre-
rikt vatten från Kattegatt.

höga fosforhalter
Endast ett fåtal större inflöden av syrerikt 
vatten har skett de senaste 25 åren, de senas-
te var under 1993 och 2003. Inflödet 2003 
förbättrade förhållandena i djupvattnet för 
en kortare period, samtidigt som fosfor 
fördes från bottenvattnet upp till Östersjöns 
ytlager. Den kalla och blåsiga sommaren 
2004 medförde emellertid att stora ytblom-
ningar av cyanobakterier uteblev.

Ytterligare uppblandning av fosfor i 
samband med stormen Gudrun i januari 
2005 ökade fosforhalterna i ytvattnet ännu 
mer, särskilt i de norra delarna av Egent-
liga Östersjön. Soligt, lugnt och varmt 
väder sommaren 2005 i kombination med 
de höga fosforhalterna gjorde den stora 
blomningen möjlig. Cyanobakterierna tog 
under sin tillväxt upp näring från vattnet 
och blomningen resulterade i att fosfathal-
terna i norra och centrala Egentliga Öster-
sjön minskade till normala halter. I sydväst, 
där blomningen av någon anledning 

uteblev trots goda förhållanden, förblev 
fosfathalterna höga ända in till somma-
ren 2006. Den ovanligt varma, lugna och 
soliga sommaren då gjorde att den kraftiga 
blomningen i sydvästra Östersjön blev ett 
faktum. Vindar och strömmar förde till och 
med ut cyanobakterier i södra Kattegatt via 
Öresund. Blomningar av cyanobakterier i 
Kattegatt är annars ovanliga eftersom salt-
halten är för hög i området.

vad väntar i framtiden?
Östersjöns hälsotillstånd är i dag sådant att 
blomningar av cyanobakterier kan förvän-
tas fortsätta att vara vanliga inslag under de 
kommande somrarna.

Vi har de sämsta syrgasförhållandena 
som uppmätts någonsin, höga fosforhal-
ter i bottenvattnet med särskilt höga halter 
i området mellan Bornholmsdjupet och 
Gdanskdjupet, precis som inför blomning-
arna 2006. Förutsättningarna verkar vara 
goda för cyanobakterieblomningar under 
2007. Hur det blev vet vi när detta läses.

Cyanobakteriernas kraftiga tillväxt sker 
oftast när ytvattentemperaturen är högre 
än cirka 16 grader. En förstärkt växthusef-
fekt kan göra att högre temperaturer blir 
vanligare framöver och dessutom att de 

inträder tidigare. Det finns således en risk 
att denna typ av blomningar blir vanligare i 
framtiden. En högre genomsnittlig vatten-
temperatur kan även förväntas leda till en 
ökad nedbrytningshastighet av döda växt- 
och djurrester. Syrgasförbrukningen ökar 
då i bottenvattnen med ökad syrgasbrist 
som följd i de djupare delarna av Egentliga 
Östersjön. Detta ökar läckaget av fosfor 
från bottensedimenten och denna fosfor 
kan, om den kommer upp till ytvattnet, 
ge cyanobakterierna ökad näringstillgång. 
Ser vi möjligen en ond spiral här och stör-
re risker för problematiska blomningar? 
Dessvärre kan vi inte säga hur det kommer 
att bli. Men tecken på att blomningar inte 
kommer att vara ovanliga finns...S
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algblomningar
I såväl sjöar som hav frigörs näring under höst och vinter. Näring tillförs från land och från 
nedbrytningen av döda växt- och djurdelar. Brist på ljus och i viss mån låga temperaturer gör 
att växtplankton inte kan ta hand om näringen under den kalla årstiden. efter islossningen, 
när ljuset återvänder, kan växtplankton, oftast dominerade av kiselalger, snabbt växa till på 
grund av näringen. Den begynnande temperaturskiktningen i ytvattnet håller dessutom kvar 
algerna i den solbelysta delen av vattenmassan. vattnet grumlas då av de stora mängderna 
av algerna; vi får en blomning av växtplankton. vårblomningen är ett naturligt och nödvän-
digt inslag i de flesta vattenmiljöer, men går mestadels spårlöst förbi eftersom den oftast 
inte bildar några ansamlingar på ytan. Det mesta av näringen tas upp av de vårblommande 
algerna som sedan blir mat för djurplankton eller sedimenterar. På bottnarna kommer nä-
ringen bottendjuren tillgodo eller lagras upp i sedimenten. vårblomningen av kiselalger är en 
av de viktigaste transportmekanismerna för organiskt material till bottnarna.

I egentliga Östersjön råder numera till havs oftast en obalans mellan näringsämnena 
kväve och fosfor. Det finns vanligen fosfor i överskott, vilket kan utnyttjas av cyanobakte-
rierna men inte av de övriga växtplanktongrupperna. På grund av detta kan sedan cya-
nobakterierna växa till och under gynnsamma väderförhållanden skapa blomningar under 
högsommaren.
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