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fakta: färre besök på intensivstationerna under 1998
Antalet provtagningar på intensivstationerna i utsjön var färre under 1998 än under tidigare
år.  Antalet besök på station F9 i Bottenviken var 12 mot  18 gånger under tidigare år.
Stationen US5b i Bottenhavet besöktes endast 5 gånger under 1998 mot 18 gånger under
tidigare år. På grund av den låga tidsupplösningen är det svårt att i detalj kunna analysera
det gångna årets hydrografiska och hydrokemiska situation i Bottenhavet. Det är till
exempel inte möjligt att identifiera inflöden från Östersjön till Bottenhavet. Antalet prover i
Bottenhavet är dock tillräckligt för att kunna avgöra om det gångna året avvek från
normalperioden 1986–1995 eller inte.

Neddragningen av antalet besök vid intensivstationerna i Bottniska viken under 1998
gjordes för att få resurser och möjlighet att genomföra ett antal projekt, i syfte att ge
underlag till optimering av det befintliga miljöövervakningsprogrammet. Detta gjordes i
samråd med Naturvårdsverket. Ett av projekten redovisas som temaartikel i denna
rapport. Intensivstationerna i utsjön kommer att provtas 12 gånger per år under 1999.

hydrografi/hydrokemi
Nils Kajrup
SMHI, Oceanografiska laboratoriet,
Göteborg

Temperaturen i Bottenvikens ytvat-
ten (0–15m)  var  något lägre än
normalt under början av året. Det var
först i juni–juli som temperaturen
nådde normala nivåer. Den kalla och
regniga sommaren innebar att yt-
vattentemperaturen var lägre än
normalt under sensommaren. I Bot-
tenhavet var yttemperaturen normal
under i stort sett hela året. Vid kust-
stationen NB1 var temperaturen
lägre än normalt under sommaren.
Som högst uppmättes i hela Bottniska
viken en ytvattentemperatur på ca
15°C i början av augusti. Detta kan
jämföras med augusti 1997, då en
temperatur på 22°C uppmättes i
centrala Bottenhavet.

tidig vårblomning
i bottenhavet

I Bottenhavets ytvatten var närsalts-
halterna som högst i månadsskiftet
mars–april. I norra Bottenhavet var
halterna av fosfatfosfor lägre än
normalt vid denna tidpunkt jämfört
med normalperioden 1986–1995.
Södra Bottenhavet, däremot, upp-
visade normala till något högre halter
än normalt under samma period. Hal-
terna av löst oorganiskt kväve upp-
visade ett mer homogent mönster,
med något lägre halter än normalt i
hela Bottenhavet. Vårblomningen
startar normalt i slutet av april, vilket
tydligt avspeglas i en minskning av
halten lösta oorganiska näringsäm-
nen i ytvattnet. 1998 startade vår-
blomningen något tidigare än nor-
malt i hela Bottenhavet. Närsalts-
halterna låg på normala nivåer under
hela sommaren och började stiga i
oktober. I slutet av november hade
halterna nått vintervärden för områ-
det.

I Bottenviken inleddes året med
lägre halter av fosfatfosfor än nor-
malt. Halten av löst oorganiskt kväve
var som högst i månadsskiftet mars-
april och minskade i maj–juni som ett
resultat av vårblomningen.  Halten av
oorganiskt kväve var något högre än
normalt under sommaren och hösten
vid station F9. I övriga Bottenviken

1998 års hydrografiska och –
kemiska provtagning i Bottniska

viken. Siffror vid punkterna
visar antalet provtagningar vid

stationen under året.

Hydrographical and hydro-
chemical sampling in the

Bothnian Bay during 1998.
Numbers placed next to

symbols indicate the number
of sampling events at the

station during the year.

Salthalten i ytvattnet var lägre än normalt
under sommaren och hösten vid intensiv-

stationen i Bottenviken. Orsaken till den låga
salthalten var den mycket höga tillrinningen

av sötvatten från de norrländska älvarna
Ljusa linjer avser en standardavvikelse kring

medelkurvan.

The salinity in the surface water in the
Bothnian Bay was lower than normal during

summer and autumn. This was caused by the
very high runoff from rivers in northern

Sweden. Light colored lines indicate one
standard deviation for the mean curve
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låg däremot  halterna på en  normal
nivå under hela sommaren. Under
årets sista kvartal var halterna nor-
mala i hela Bottenviken.

liten effekt av stor tillrinning

Salthalten i ytvattnet var lägre än
normalt vid stationerna F9 och NB1,
speciellt under sensommaren och
hösten. Orsaken till de låga salt-
halterna var den mycket höga till-
rinningen av sötvatten från de norr-
ländska älvarna. Närsaltshalterna på-
verkades inte nämnvärt av situatio-
nen. En något högre halt än normalt
av löst oorganiskt kväve i ytvattnet
kunde dock noteras under sommaren
och hösten vid station F9. Effekten av
de stora sötvattenutflödena avtog
med avståndet från kusten och ingen
tydlig effekt kunde noteras i centrala
Bottenhavet.

Anledningen till den mycket be-
gränsade effekten av älvtillrinningen
under sommaren och hösten var san-
nolikt dels att produktionen i Botten-
havet snabbt förbrukade överskottet
av närsalterna. Dessutom är skillna-

den i salthalt mellan älvvatten och
havsvatten i Bottniska viken relativt
liten (3–4 psu i Bottenviken och 5–8
psu i Bottenhavet). Den sötvatten-
volym som tillfördes havsområdet
blandades därför mycket effektivt
med det bräckta vattnet och en tydlig
effekt uteblev. Liknande slutsatser
drogs efter översvämningarna av
Oder och Vistula sommaren 1997,
där samma förväntade effekt uteblev
i utsjön. Om en volym sötvatten där-
emot möter ett saltvatten på 20–30
psu kommer sötvattnet att skiktas
ovanpå det salta vattnet, och en tyd-
ligare effekt är då att förvänta. Som
exempel kan nämnas översvämning-
arna i Rhen och Elbe vintern/våren
1995 då man tydligt kunde se effekter
av det utflödande sötvattnet ända till
den svenska västkusten.

normal syresituation

Syresituationen 1998 i Bottniska vi-
kens djupvatten var i stort sätt nor-
mal. I den nordligaste delen av
Bottenviken var syrgaskoncentra-
tionerna något lägre än normalt un-

Vårblomningen startade något tidigare än normalt
i Bottenhavet. Halten av löst oorganiskt kväve
(DIN) var något högre än normalt under
sommaren och hösten vid station F9. Ljusa linjer
avser en standardavvikelse kring medelkurvan

The spring bloom started earlier than normal in
the Bothnian Sea. The concentration of dissolved
inorganic nitrogen (DIN) was higher than normal
during the summer and autumn period in the
Bothnian Bay (F9).  Light colored lines indicate
one standard deviation for the mean curve.

der hela året. I södra Bottenhavet
uppmättes något högre koncentra-
tioner än normalt under perioden
mars–maj. I slutet av året var
koncentrationerna något lägre än
normalt.

I Bottenhavet är syrgaskoncen-
trationerna i bottenvattnet lägre än i
Bottenviken. Koncentrationerna va-
rierade under 1998 mellan 7.8 ml l-1

och 9.2 ml l-1 i Bottenviken och mel-
lan 6.0 ml l-1 och 7.8 ml l-1 i Botten-
havet. Skillnaden i syrgaskoncen-
tration mellan Bottenviken och Bot-
tenhavet beror på skillnaden i salthalt
mellan dessa två bassänger. Mer syr-
gas kan lösas i sötare och kallare vat-
ten, och ger då högre koncentratio-
ner i detta vatten. Syrgasmättnaden
varierar i Bottenviken mellan 80%
och 95% och i Bottenhavet mellan
70% och 95%. Syrgasmättnad är den
procentuella mängden syrgas som är
löst i vattnet i relation till hur stor
mängd syrgas som maximalt kan lö-
sas i vatten vid en viss temperatur och
salthalt.

Överlag gäller att de lägsta syrgas-
koncentrationerna förekommer  un-
der senhösten och vintern i Bottniska
vikens utsjöområde och under som-
maren och hösten vid kuststationen
NB1. Koncentrationerna är i regel
som högst under perioden mars–juni
i hela Bottniska viken.

Tidsserier av syrgaskoncentra-
tionen i djupvattnet uppvisar inga
signifikanta trender vare sig i Botten-
havet eller Bottenviken. Termisk
konvektion och svag skiktning för-
hindrar effektivt längre stagnations-
perioder och därmed förutsättning-
arna för syrebrist. Den termiska kon-
vektionen byter effektivt ut djup-
vattnet i Bottenviken med syresatt
ytvatten då ytvattnet har blivit så pass
nedkylt att det blivit tyngre än under-
liggande vattenmassor. Detta in-
träffar vanligtvis årligen vid isavs-
mältningen i Bottenviken, men är
mindre vanligt i Bottenhavet. Däre-
mot gör den svaga skiktningen, både
i Bottenviken och Bottenhavet, att de
energimängder som krävs för att
blanda ner syresatt ytvatten till dju-
pare delar är låga, i jämförelse med de
energimängder som krävs för en full-
ständig omblandning i  Östersjön.

0

2

4

6

8

10

1998
1986–1995

Bottenviken, F9

Löst oorganiskt kväve

0

2

4

6

8

DI
N 

(μ
m

ol
  l

-1
)

Bottenhavet, SR5

4

5

6

7

8

9

10

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Sy
rg

as
ko

nc
en

tra
tio

n 
(m

l l
-1

)

F9 US5b

Syrgas i djupvatten

Tidsutvecklingen av syrgas i djupvattnet visar
inte på några trender vare sig i Bottenhavet eller
Bottenviken. Figuren baseras på medelvärdet för
en vattenpelare i djupvattnet.

The timeseries of bottom oxygen concentrations
do not reveal any trends either in the Bothnia
Sea or in the Bothnian Bay.


