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Bakterieplankton utgör en av de största 
levande massorna i havet. Bakterier 
utför många viktiga omvandlingar av 
ämnen, såsom nedbrytning av orga-
niskt material. De är också föda för små 
djurplankton och har på så sätt en viktig 
roll i näringsväven. I Bottniska viken har 
bakterieförekomsten varit stabil sedan 
början på 90-talet.

■ Bakterieförekomsten i utsjön visade 
inte någon signifikant systematisk föränd-
ring, vare sig i Bottenviken eller Botten-
havet under perioden 1991–2006. År 2000 

var det dock ett maximum i Bottenhavet 
som var signifikant högre än de lägsta 
värdena på 1990-talet. För samtliga statio-
ner syns ett minimum 2002. Bottenviken 
och Bottenhavet, liksom Bottenhavet och 
Örefjärden samvarierar. Detta tyder på att 
de mellanårsvariationer som förekommer 
främst är av storskalig natur och sannolikt 
drivna av meteorologiska förändringar. 
Bakterieförekomsten i Bottenviken ligger 
i genomsnitt 19 procent lägre än i Botten-
havet. Det stämmer med den något lägre 
totala produktionen av organiskt mate-
rial som förekommer i Bottenviken. Som 

förväntat är också bakterieförekomsten i 
Bottenviken 23 procent lägre än i Örefjär-
den, där produktionen av organiskt mate-
rial är högre.

Förhöjd bakteriehalt 
Bakterieförekomsten visar på en något 
förhöjd näringsstatus i Bottenhavets nord-
västra kustområde, Örefjärden, under börj-
an av 2000-talet. Ökad tillrinning från land 
via älvar kan vara en förklaring, snarare 
än av människan direkt orsakade utsläpp 
av näringsämnen. Speciellt runt millenie-
skiftet var nederbörden hög i avrinnings-

naturlig variation 
i Bottniska vikens bakterieförekomst
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Bakteriearter i havet lever främst av orga-
niskt material från växtplankton, men i 
Bottenviken och längs kusterna också i 
betydande utsträckning av löst organiskt 
material från tillrinnande sötvatten.
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området. Tendensen de senaste åren är en 
återgång till normal näringsstatus. 

I utsjön i Bottenviken och Bottenhavet 
verkar näringsförhållanden ha varit stabila 
under perioden 1994–2006. Förändringar 
större än 1,3 respektive 1,7 procent per år, 
skulle ha kunnat upptäckas i Bottenviken 
och Bottenhavet om de förkommit.

Bakteriehalten ökade framförallt 1998-
2000 vid norra Bottenhavskusten för att 
sedan ligga kvar på en högre nivå. Detta 
bidrar till en positiv trend för hela tids-
serien, och kan tolkas som att en högre 
näringstillgång förekommit vid kusten 
från år 2000 och framåt. Ökningen var 
som mest 27 procent år 2000 jämfört med 
tidsseriens medelnivå. Med denna relativt 
modesta förändring kan man inte utesluta 

att minskad predation från små protozoer 
också kan vara en förklaring till den ökade 
bakterieförekomsten.

Kustområdet i Bottenhavet var inte 
signifikant skilt från utsjön sett över hela 
perioden 1991–2006. För perioden 1999–
2006 ligger dock kustområdena 12 procent 
över utsjöns nivå . Produktiviteten i norra 
Bottenhavets kustområdet verkar därmed 
varit högre än i utsjön under början av 
2000-talet. S
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fi Bakterieförekomsten har ökat med 
i genomsnitt 1,8 procent per år under 
den senaste 16 års perioden i Örefjär-
den. I Bottenvikens svenska utsjö-
område och nordvästra Bottenhavets 
ytvatten har den varit stabil. Osäker-
hetsstaplar visar 2 × standardavvikel-
sen för årsvärdena. linjen utgör en 
anpassning baserat på 2-års löpande 
medelvärden. 

baktEriEförEkoMst i bottniska vikEn

Havsbassäng Trend ( %/år) ±95 % K.I. ( %/år) Signifikans n

bottenviken -0,29 1,28 0,602 16

örefjärden 1,8* 1,42* 0,018* 16

bottenhavet 0,59 1,71 0,473 16

bottniska viken 0,74 1,08 0,166 48

fi en trend av ökande bakterieförekomst kan visas för Örefjärden i nordvästra Bottenhavet.  
Se statistikruta för förklaring av storheter. Statistiskt säkerställd trend markeras med *.

statistik
trendanalys på tidsserier utfördes med 
linjär regression av modell I. Data var inte 
signifikant skild från normal fördelning 
enligt Shapiro-Wilk test (p>0,05). tren-
dens 95-procentiga konfidensintervall 
och antal mätår (n) anges.

Osäkerhetsmått för enskilda år be-
räknades från residualerna mellan ob-
serverat värde och det löpande 2-års 
medelvärdet, varefter genomsnittlig 
standardavvikelse för enskilda år beräk-
nades. Skillnad i nivå mellan bassänger 
testades med parat t-test. Samvariation 
testades med en Pearsonkorrelation.

fakta

fi vattenprover för bland annat bakterieanalys tas med en rosetthämtare, som kan hämta vatten 
från 12 olika djup vid samma provtagning.
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