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Salthaltens variation i ett geologiskt tidsperspektiv kan ge infor-
mation om de förändringar i Östersjöns miljö som kan förväntas 
vid en utsötning av Östersjön orsakad av en klimatförändring. 
Genom att analysera flera tusen år gamla musselskal kan man 
numera noggrant bestämma Östersjöns salthaltsvariationer efter 
den senaste istiden.

e fter den senaste istiden har Östersjöns vatten-
kvalitet varierat mellan sötvatten och brack-
vatten med varierande salthalt. Förändringarna 

har styrts av samspelet mellan landhöjning och havsytans 
nivå. De senaste femtusen åren har vattnet i Östersjön 
blivit alltmer utsötat, eftersom landhöjningen långsamt 
minskar saltvatteninflödet från Nordsjön till Östersjön.

Salthalten viktig
Vilken salthalt ett havsområde har påverkar på lång sikt 
de ekologiska förhållandena. I ett hundraårsperspektiv 
kan en förändrad salthalt indirekt få effekt på såväl bot-
tenvattnets syrehalt som algproduktion och halter av nä-
ringsämnen i bottensediment och vatten. 

För att bättre kunna förstå kopplingarna mellan 
Östersjöns salthalt och näringsstatus behövs detaljera-
de kunskaper om historiska salthaltsvariationer. Tidiga-

re har den geografiska utbredningen av olika musselar-
ter i strandsediment använts för att skapa en grov bild 
av de historiska salthaltsvariationerna. 

gamla musselskal berättar
För att få en mer detaljerad bild av den historiska ut-
vecklingen har en metod utvecklats, som bygger på ana-
lys av grundämnet strontium i musselskal. Strontium 
har flera olika isotoper – former av atomerna med oli-
ka vikt. Flodvatten som rinner ut i Östersjön har högre 
halt av en tyngre isotop, och havsvatten innehåller mer 
av en lättare isotop. Proportionerna mellan dessa isoto-
per bevaras i musselskalen, och återspeglar proportio-
nerna i det vatten som musslan levde i. Genom att mäta 
musselskalens innehåll av strontiumisotoper kan bland-
ningsförhållandet mellan flodvatten och havsvatten, det 
vill säga salthalten, bestämmas. 

Den nya metoden har tillämpats i en studie på mus-
selskal från Bottenviken, Bottenhavet och Egentliga 
Östersjön. Skal av blåmussla dominerade, men även an-
dra arter förekom. På grund av landhöjningen efter den 
senaste istiden återfinns skalen idag på land, inlagrade i 
gamla strandsediment på nivåer upp till 85 meter över 
nuvarande havsnivå. Kol-14-datering av de insamla-
de musselskalen visade att skalens ålder varierade från 
2 800 till 7 100 år. 

gamla musselskal förekommer i sediment längs hela Östersjöns kust. på grund av landhöjningen hittar man dem numera på land, där de är inlagra-
de i gamla strandsediment. skalen i denna bild är mellan 3 380 och 6 600 år gamla. 

Musselskal
avslöjar östersjöns historia
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Mer homogena förhållanden
Strontiummätningarna i musselskalen visade att Botten-
vikens och Bottenhavets salthalt i ytvattnet var unge-
fär 12 promille för 5 000 år sedan. Dagens ytvattensalt-
halt är ungefär 3 promille i Bottenviken och 6 promil-
le i Bottenhavet. I Egentliga Östersjön var ytvattensalt-
halten cirka 13 promille för 5 000 år sedan, jämfört med 
7 promille idag. 

 Östersjöns ytvatten var alltså tidigare mera homo-
gent, med obetydliga skillnader i salthalt mellan Botten-
viken, Bottenhavet och Egentliga Östersjön. Den störs-
ta utsötningen har skett i Bottenviken.

Historia och framtid
Den historiska beskrivningen blir extra intressant ef-
tersom det vi nu ser hända i Egentliga Östersjön på 
många sätt är en upprepning av vad som redan hänt 
i Bottenviken. Klimatförändringar förväntas leda till 
ökad nederbörd, vilket i sin tur ger en utsötning av ha-
vet. Redan nu pågår en naturlig utsötning, men prog-
nosen är att denna utsötning kommer att gå snabbare 
än idag. Salthalten i Bottenhavet och Egentliga Öst-
ersjön skulle kunna sänkas till nära den salthalt som vi 
idag har i Bottenviken. 

För att bättre kunna åtgärda Östersjöns miljöpro-
blem krävs ökad kunskap om hur en klimatförändring 
kommer att påverka salthalten, och de indirekta miljö-
effekterna av salthaltsförändringar. Studierna av de his-
toriska salthaltsvariationer i Östersjön efter den senaste 
istiden kan bli en viktig pusselbit i arbetet med att ställa 
säkra prognoser vad gäller Östersjöns framtid.

som en effekt av istiden har salthalten de senaste 7 000 åren varierat i Östersjön. Förändringarna har styrts av samspelet mellan 
landhöjning och havsytans nivå. idag är salthalten lägre i bottenviken än i egentliga Östersjön. För femtusen år sedan var de 
olika delarna av Östersjön betydligt homogenare.

blåmusslor finns idag upp till de norra delarna av bottenhavet, men har tidigare 
även funnits i bottenviken. genom att mäta musselskalens innehåll av strontium-
isotoper kan salthalten de levt med bestämmas.
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