
�6 havet 2007

vÄDer OCh KlIMat

alla förutsägelser om hur livet i havet 
kommer att påverkas av klimatföränd-
ringen är ännu mycket osäkra. Ändå 
är det viktigt att fundera över frågan, 
eftersom åtgärder för att komma tillrätta 
med nuvarande miljöproblem måste 
kunna utvärderas gentemot ett framtida 
tillstånd. I denna korta sammanställning 
ligger fokus på hur diskussionerna hittills 
har gått kring några viktiga områden.

■ När många viktiga faktorer ändras 
samtidigt, som temperatur, salthalt, neder-
börd och strömmar, kan enskilda arter 
gynnas av en förändring men missgynnas 
av en annan. Dessutom gör de komplexa 
näringskedjorna i havet att det är svårt att 
förutse hur klimatförändringar kommer 
att påverka. En direkt effekt på en art kan 
ha stora effekter på hela näringsväven. 

varmare och sötare vatten
Salthalten i våra hav bestäms av balansen 
mellan tillförseln av sötvatten från land och 
saltvatten från Nordsjön. En ökad neder-
börd kommer att ge lägre salthalt i Öster-
sjön. Hur mycket är ännu väldigt osäkert, 
delvis beroende på att befintliga modeller 
inte har inkluderat eventuella förändringar 
i inflödet av salt vatten via Kattegatt. 

Om ytvattnet i Egentliga Östersjön 
sjunker från nuvarande 7 till 4 promille 
är viktiga marina arter som blåmussla, 
blåstång och torsk i farozonen. Blir utflödet 
från Östersjön med den baltiska ytström-
men starkare och mer utsötat påverkas 
också den svenska västkusten, och arter 
som krabba och hummer kan tvingas att 
retirera norrut till saltare vatten. Sommar-
blomningar av cyanobakterier kan börja 
uppträda i Kattegatt om vi får ett starkt 

utflöde från Östersjön av utsötat, varmare 
vatten med ett fosforöverskott.

Även ett varmare vatten är att vänta. Det 
kan göra att sydliga organismer som klarar 
låga salthalter blir vanliga i svenska vatten. 
Ostron vill ha varmt vatten och tål ganska 
låg salthalt, och i somras observerades det 
japanska ostronet Crassostrea gigas på ett 
flertal platser i Bohuslän. Om den kommer 
att föröka sig och bli vanligare återstår att se.

Osäkert i näringsvävens bas
Klimatförändringen kommer att ha stor 
inverkan på växtplanktonsamhället. En 
minskad salthalt kommer direkt att påver-
ka utbredningen av marina planktonarter. 
Uppvärmning missgynnar kallvatten-
arter som vårblommande kiselalger, men 
gynnar varmvattenarter, som cyanobak-
terien Nodularia. Nya arter från varmare 
vatten kan också etablera sig. 

Möjliga klimateffekter 
under ytan
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Blomningar av cyanobakterier 
riskerar att bli vanligare även 
på västkusten.
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Effekterna på växtplanktonproduktionen 
är dock avhängig av hur man bedömer att 
närsaltstillgången kommer att förändras. 
Generellt ger mer nederbörd ökad tillför-
sel av näringsämnen till havet. Men sanno-
likt kommer flödena i södra Östersjöns 
näringsrika floder att minska, åtminstone 
under sommaren. Milda och blöta vintrar 
kan dock öka läckaget från odlad mark, 
speciellt av kväve. Sannolikt kommer 
också markanvändningen att förändras 
när nya grödor blir möjliga att odla. Även 
detta kommer att påverka närsaltsflödena. 
Ökade sötvattenflöden förväntas särskilt 
i norr, där övergödningsproblemen är 
små och älvarna näringsfattiga. Däremot 
kommer nog älvarnas tillförsel av humus-
ämnen och annat organiskt material, som 
kraftigt försämrar ljusförhållandena för 
växtplankton, att öka. 

Om det dessutom blir blåsigare kommer 
den vertikala omblandningen att öka, 
varvid mer näringsämnen från djupare 
vatten blir tillgängliga. Effekten av närsalts-
tillskott i ytvattnet kommer att vara särskilt 
tydligt i de alltfler områden som blir isfria 

under vintern, eftersom ett istäcke förhin-
drar omblandning. 

Om närsaltstillgången i Egentliga Öster-
sjön förblir oförändrad eller ökar kommer 
den ökade temperaturen och förlängda 
säsongen att öka växtplanktonproduktio-
nen. Cyanobakterieblomningar kommer 
sannolikt att bli ett än vanligare inslag. Å 
andra sidan skulle en ökad andel fosfor-
fattigt älvvatten från norr på sikt kunna få 
genomslag även i södra Östersjön. Skulle 
det resultera i betydligt lägre fosforhalter, 
så kommer det att begränsa blomningar 
av cyanobakterier, vars konkurrensför-
del är egen kvävefixering i ett vatten med 
fosforöverskott. 

Det kan dock ta lång tid innan ett ökat 
tillflöde av fosforfattigt vatten får synliga 
effekter. Stora mängder fosfor finns redan i 
systemet, som beroende på syresituationen 
i djupvattnet antingen finns fastlagt i sedi-
ment eller frisatt i vattnet. Dessutom finns 
det stora utsläppskällor av fosfor kvar runt 
detta havsområde.

Syretillgång på bottnarna
Förändringar i växtplanktonproduktionen 
kommer i sin tur att påverka utbredningen 
av syrefria bottnar eftersom belastningen 
av syretärande material till bottnarna 
förändras. Här finns, som sagt, prognoser 
som pekar åt olika håll. Men även andra 
faktorer påverkar. 

Ett varmare vatten gör att temperatur-
skiktningen under sommaren blir starkare 
och varar längre. Vattnet under tempera-
tursprångskiktet isoleras då från syretill-
försel från ytan under längre tid, med ökad 
risk för syrebrist, främst i högproduktiva 
kustnära områden med begränsat vatten-
utbyte. Dessutom löser varmare vatten 
mindre syre, så att syretillgången vid skikt-
ningens början är lägre om djupvattnet 
blir varmare. Samtidigt ökar ämnesom-
sättningen och syrebehovet hos djur och 
bakterier vid ökad temperatur. 

En ökad tillrinning av sötvatten till 
Östersjön kommer att förskjuta det perma-
nenta salthaltssprångskiktet i Egentliga 
Östersjön och Finska viken till något större 
djup. En ökad omblandning kan då förbätt-
ra syresituationen, eftersom en ökad areal 
av bottnarna finns ovanför språngskiktet. 

Förändrat fisksamhälle
Även bland fiskarna kommer varmvatten-
arter, såsom abborre och gös, att gynnas på 

bekostnad av kallvattenarter, såsom torsk 
och tånglake. Den lägre salthalten kommer 
att påverka artsammansättningen hos 
djurplankton, då marina arter som Pseu-
docalanus sp. får svårt att överleva. Dessa 
förändringar kommer med all sannolikhet 
påverka fiskfaunan, men hur är svårt att sia 
om. En ökad nederbörd kan ge stabilare 
vattenföring i mindre vattendrag, vilket 
gynnar fortplantningen för vissa arter, 
såsom havsöring. 

Utom allt tvivel kommer torsken att 
direkt påverkas. Ett ändrat klimat med 
lägre salthalt minskar den vattenvolym där 
både salthalt och syretillgång är tillräckligt 
höga för att torskens lek skall lyckas. Öster-
sjötorsken har under tusentals år anpas-
sat sig genetiskt och fysiologiskt för livet 
i utsötat vatten. Den hotas idag både av 
ett kraftigt överfiske och av syrebrist i det 
saltare djupvatten den kräver för sin fort-
plantning. Om detta mycket specialiserade 
torskbestånd försvinner kan det inte ersät-
tas med invandrad torsk från Nordsjön. 

Skarpsillens ägg däremot flyter ytli-
gare än torskens, och påverkas därför inte 
av syrebrist på djupet. Dessutom ökar 
äggöverlevnaden hos skarpsillen med en 
högre temperatur. En dubbel nitlott för 
torsken är att skarpsill också äter torskägg. 

Den dominans av skarpsill vi ser i 
dagens Östersjö kan alltså förstärkas, och 
i värsta fall kan torskfiske bli omöjligt. Om 
inte klimatförändringarna blir för stora, 
kan dock ett ändrat fiske delvis motverka 
dessa befarade effekter. S
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fi I somras observerades det japanska ostro-
net Crassostrea gigas på ett flertal platser i 
Bohuslän.
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