
7BOTTNISKA VIKEN 1999

hydrografi och
hydrokemi

Nils Kajrup1

1 SMHI, Oceanografiska laboratoriet,
Göteborg

1999 var i det stora hela ett normalt år
i Bottniska viken.  Året började med
en något lägre ytvattentemperatur än
normalt i norra Bottenhavet och Bot-
tenviken. På hösten var ytvatten-
temperaturen något högre än nor-
malt i hela Bottniska viken. Maximal
ytvattentemperatur på drygt 16°C
uppmättes i slutet av augusti i södra
Bottenhavet

Salinitet, Bottenhavet (SR5)
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Salthalten under hela året var c:a 0.5 psu lägre än normalt i södra Bottenhavet. Salthalten har
sedan början av 1980-talet minskat. Orsakerna är ännu inte klarlagda.

The surface water salinity was 0.5 psu below normal during the whole year. The salinity has
decreased since the beginning of the 80’s. The causes of the decrease is not yet known.

Isläggning i Bottniska viken.
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Fosfathalt

normala närsaltsnivåer

Salthalten var under hela året ca 0.5
psu lägre än normalt i södra Botten-
havet. Orsaken är inte klargjord,
men ökad tillrinning under de se-
naste åren kan ha bidragit till detta.
Samma tendens med sjunkande salt-
halt i ytvattnet har också observerats
i norra Östersjön.

Närsaltshalten var normal i hela
Bottniska viken under 1999.
Närsaltshalten började sjunka i bör-
jan av april i Bottenhavet, vilket
indikerar att algblomningen star-
tade. I Bottenviken började kväve-
halten att sjunka i månadsskiftet maj/
juni. I början juni hade kvävehalten
sjunkit ned till detektionsnivån i Bot-
tenhavet och höll sig där till början
av oktober, då halten återigen bör-
jade stiga. Fosforkoncentrationen
höll sig också på låga nivåer under
samma period. Kvävehalten i Botten-
viken sjönk fram till slutet av septem-
ber då de återigen började stiga.
Detta är cirka en månad senare än
normalt. I slutet av november var
närsaltshalten tillbaka på vinter-
värden i hela Bottniska viken.

syrgashalten lägre än normalt

I centrala Bottenhavet uppmättes
lägre syrgashalt än normalt under
hösten. Så låg halt har inte uppmätts
sedan början 80-talet. Syrgas-
koncentrationen har sedan dess sti-
git, med ett undantag under slutet av
80-talet. Det är normalt att den lägsta
syrgaskoncentrationen återfinns un-
der sensommaren och hösten, men
1999 låg halterna i snitt 1.5 ml/l under
det normala, vilket är anmärknings-
värt. Den lägsta koncentrationen 4.6
ml/l, mot normala 6.2 ml/l, uppmät-
tes i slutet av augusti. I Bottenviken
var syrgaskoncentrationen normal
under hela året.
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Syrgaskoncentration nära botten Bottenhavet (US5B)
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Närsaltshalten var normal i hela Bottniska
viken under 1999 med vissa få undantag. I
Bottenviken började kvävekoncentrationen

stiga en månad senare än normalt.

The nutrient concentration was, with a few
exceptions, normal during 1999. In the Bay

of Bothnia the nitrogen concentration started
to  increase one month later than normal.

I centrala Bottenhavet uppmättes lägre
syrgashalt i bottenvattnet än normalt under

hösten. Så låg halt har inte uppmätts
sedan början 80-talet.

In the central Bothnian Sea the oxygen
concentration in bottom water was lower than

normal. The concentraton was the lowest
measured since early 80’s.


