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rapportering om miljötillståndet i våra 
hav sker oftast havsområdesvis. Mer 
sällan berörs hur havsområdena påver-
kar varandra. här visar vi att tillståndet 
i egentliga Östersjön i stor utsträckning 
påverkar fosfor- och kvävekoncentratio-
nen i Kattegatt och även kvävekoncen-
trationen i Bottenhavet. Förändringar av 
näringsinnehållet i egentliga Östersjön 
bör därför beaktas också vid förvaltning 
av närliggande bassänger. 

■ Var vi än befinner oss längs den svens-
ka kusten så är vattnet saltare på djupet 
än vid ytan. Det beror på att salt vatten är 
tyngre än sött. Tungt saltvatten från Nord-
sjön strömmar in i vårt havsområde längs 
botten, och de stora mängderna sötvatten 
som tillförs Östersjön strömmar ut som ett 
lättare ytvatten.

Förenklat kan man säga att det i Öster-
sjön finns en sydgående ytvattenström och 
en nordgående djupvattenström. På väst-
kusten flyter ytvattnet norrut och djupvatt-
net söderut.

trösklarna styr
Inströmningen av vatten till Östersjön och 
vattenutbytet mellan olika delbassänger 
styrs i hög grad av vattendjupet vid de 
trösklar som skiljer bassängerna. 

Limhamnströskeln i Öresund är grun-
dare än 8 meter och hindrar oftast salt 
bottenvatten att komma in i Östersjön. 
Inflödet av saltvatten genom de danska 
sunden begränsas av en 15 meter djup trös-
kel i södra Bälthavet. 

Mellan Egentliga Östersjön och Botten-
havet är tröskeln som djupast 50 meter. 
Det betyder att det i huvudsak är det rela-
tivt näringsfattiga så kallade vintervattnet, 

vattenmassan mellan halo- och termoklin, 
i Egentliga Östersjön som bildar djup-
vatten i Bottenhavet. Inströmning av det 
näringsrikare och saltare bottenvattnet 
blockeras av tröskeln. Den skyddar därför 
Bottenhavet från en än större påverkan 
från Egentliga Östersjön. Tröskeln i Norra 
Kvarken är grundare, bara 25 meter, och på 
motsvarande sätt härstammar djupvattnet 
i Bottenviken från Bottenhavets ytskikt. 

I det ytvatten från Östersjön som ström-
mar ut genom Öresund ökar salthalten 
snabbt genom inblandning av Nordsjö-
vatten i den Baltiska ytströmmen som går 

längs svenska västkusten. Ytvattnet i Katte-
gatt bidrar också vid inflöde till Östersjöns 
djupvatten, varför en del av det utström-
mande Östersjövattnet återcirkuleras till 
Östersjöns djupvatten. Det inströmmande 
salta djupvattnet kommer så småningom 
att blandas upp i ytvattnet och lämna våra 
havsområden med ytströmmen.

uppehållstiden påverkar
Det näringsinnehåll som det salta vattnet 
har när det kommer in i våra havsområden 
kommer med tiden att ändras beroende på 
tillförsel, förluster och interna processer. 

svenska havsområden
påverkar varandra
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n  Stora mängder sötvatten strömmar från Bottniska viken och Öster-
sjön och vidare ut genom de danska sunden. inströmningen av saltare 
bottenvatten till Östersjön och vattenutbytet mellan olika delbassänger 
styrs i hög grad av vattendjupet vid de trösklar som skiljer bassäng-
erna. 

Kartan visar var stationerna, varifrån data till artikeln hämtats, ligger 
och hur snittet i bottenprofilfiguren nedan lagts. vattnets olika färger 
visar tillsammans med siffrorna salthalten, där mörkare färg indikerar 
högre salthalt. De vita pilarna visar strömmarnas huvudsakliga riktning.
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Från Bernes, ”Förändringar under ytan” (Monitor 19). Data från Winsor et al. (2001) och Fonselius (1996).
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En betydande mängd näringsämnen 
tillförs havsområdena från land och direkt 
med nederbörden. Cyanobakteriernas 
kvävefixering bidrar också med tillförsel 
av kväve där de förekommer. Förlust av 
näringsämnen ur vattenmassan sker genom 
sedimentation och temporär fastläggning i 
sedimenten och genom uttag av havspro-
dukter via fiske och musselodlingar. 

Under senare tid har vi sett att stora 
variationer i näringsinnehållet i Egent-
liga Östersjön även förekommer utan stora 
ändringar av belastningen. Dessa varia-
tioner har kopplats till syreförhållandena 
i djupvattnet. Sämre syreförhållanden 
medför frisättning av fosfor från sedimen-
ten, och tycks också under vissa förhållan-
den öka den bakteriella omvandlingen av 

växttillgängligt kväve till otillgänglig kväv-
gas som då lämnar vattenmassan.

Balansen mellan dessa processer 
be stämmer näringstillståndet i havet, där 
också uppehållstiden för vattnet är av 
betydelse. I Kattegatt och Skagerrak befin-
ner sig vattnet i genomsnitt några måna-
der. Bottenhavets och Bottenvikens vatten 
stannar i tre respektive fem år. I Egentliga 
Östersjön tar det ungefär trettio år för vatt-
net att bytas ut. Interna biogeokemiska 
processer och extern tillförsel påverkar 
således vattnets kvalitet under olika lång 
tid. 

allt hänger ihop
Vattnets rörelser i Östersjön gör det troligt 
att stora förändringar i Egentliga Öster-

sjöns näringsinnehåll också påverkar till-
ståndet i Kattegatt. Det samlade vattenflö-
det genom sunden är trots allt ungefär lika 
stort som i världens näst största flod, Zaire. 
Salthalten i södra Kattegatts ytvatten visar 
också att närmare hälften är sötvatten, 
merparten från Östersjön.

Förändringarna i Östersjön kan också 
påverka Bottenhavet. En sådan signal kan 
dock vara svårare att urskilja i ytvattnet, 
eftersom vattnet från Östersjön först blir 
ett djupvatten i Bottenhavet innan det med 
tiden når dess ytvatten. Transporten av 
ytvatten söderut från Bottenhavet bör i sin 
tur också påverka näringsförhållandena 
i Egentliga Östersjöns ytskikt. Liknande 
interaktioner kan tänkas förekomma 
mellan Bottenhavet och Bottenviken.

Dataunderlag och statistik

Östersjön-Västerhavet
Svenska data hämtade från iCeS databas samt medelvärden 
0–10 m från SMhis databas SharK. Medelkoncentrationen för 
sommaren baseras på 1–6 observationstillfällen vid anholt och 
Fladen och 1–5 tillfällen vid By2. vinterdata är från ett mättillfälle 
i januari.

Östersjön-Bottniska viken
analyserna baseras på olika dataset. För analys av hur in-
strömmande Östersjövatten påverkar Bottniska viken har data 
för stationerna By31, By29, Sr5, uS5b och F9, perioden 
1976–2006, hämtats från iCeS databas. vid beräkning av års-
medelvärden har samtliga observationstillfällen använts, trots 
stor variation i antal mellan stationer. vi har bedömt detta som 
rimligt då vi främst analyserat förhållandena i djupvattnet där 
säsongsvariationen är liten, särskilt för totalfosfor och totalkvä-
ve. huvudsakligen ingår 1–4 observationstillfällen per år i Bott-
niska viken och 3–23 vid By31. vinterdata kommer vanligtvis 
från 1–2 provtagningar i november-december. Från 2000 finns 
bara ett mättillfälle för Sr5 och uS5b. liknande resultat erhålls 
även med data från en annan station i norra egentliga Östersjön 
(By29).

Bottenhavet/Bottenviken
analys av interaktionerna i Bottniska viken baseras för oorga-
niska ämnen på vintervärden (januari-mars) för 1991–2006, för 
totalfosfor, totalkväve och salt på värden från maj, juni, novem-
ber och december 1972–2006. För Bottenhavet har stationerna 
uS5b, C3, och C14 använts (n=62). För Bottenviken stationer-
na F9 och F2 (n=66). 
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a) totalfosfor (µM) o Förhållandena i södra egentliga 
Östersjön förklarar 50% av variationen i 
totalfosfor (a) och nästan 40% av varia-
tionen i totalkväve (b) i södra Kattegatt. 
utesluts två avvikande punkter (marke-
rade med mörk ring) ökar förklaringsgra-
den för totalkväve till 69%.

tidsutvecklingen för både totalfosfor 
(c) och totalkväve (d) är mycket likartad 
på de tre stationerna södra Östersjön, 
södra Kattegatt och norra Kattegatt.  
För båda näringsämnena är regressions-
linjerna för de tre stationerna likartad.

Koncentrationen av totalkväve är 
vanligtvis 3–5 µM lägre i Kattegatt än 
i Östersjön beroende på en betydligt 
lägre koncentration i Nordsjön. För total-
fosfor är skillnaden mellan bassängerna 
liten vid låga koncentrationer i Östersjön, 
men ökar vid höga beroende på fortsatt 
låg koncentration i Nordsjön.

Näringsförhållandena i södra Kattegatt 
beror till betydande del på näringsinne-
hållet i södra Östersjöns ytvatten genom 
påverkan av Baltiska ytströmmen. 

jämförelserna i figurerna gjordes på medelkoncentrationen av totalfosfor respektive totalkväve i ytvattnet (0 –10 m) under sommaren, jun – aug, 1983 – 2006. Stationerna som ingick var station By2 i 
arkonabassängen i södra egentliga Östersjön, anholt e i södra Kattegatt och Fladen i norra Kattegatt.
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Här använder vi svenska miljöövervak-
ningsdata för att bedöma hur stark denna 
påverkan är genom att analysera hur 
koncentrationen av näringsämnen samva-
rierar mellan bassänger.

Mycket näring från Östersjön
Näringsförhållandena i södra Kattegatt 
beror till betydande del på näringsinne-
hållet i södra Östersjöns ytvatten genom 
påverkan av Baltiska ytströmmen. 

Mängden totalfosfor och totalkväve i 
ytvattnet i Arkonabassängen i södra Öster-
sjön förklarar ungefär hälften av ämnenas 
variation vid Anholt i södra Kattegatts 
ytvatten under sommaren. Längre norrut, 
vid Fladen, är sambandet för totalfosfor 
signifikant men förklarar bara en tredjedel 
av variationen. För totalkväve är samban-
det inte signifikant. Halternas förändring i 
tid vid de tre stationerna är också likartad 
och regressionslinjernas lutning är mycket 
lika varandra. 

Även vinterkoncentrationerna av löst 
oorganiskt fosfor, DIP, i södra Östersjön 
förklarar över hälften av variationen i 
Kattegatt. Det gäller för både Anholt och 
Fladen. Koncentrationen av oorganiskt 
kväve, DIN, under vintern förklarar en 
tredjedel av variationen vid Anholt, men 
endast en femtedel vid Fladen. Till skill-
nad från totalkväve är koncentrationen av 
oorganiskt kväve betydligt högre i Nord-
sjön än i Östersjön. Detsamma gäller däre-
mot inte DIP i relation till totalfosfor.

Sammantaget tyder detta på att ändrade 
näringsförhållanden i Kattegatt till stor del 
orsakas av variationer i näringsinnehåll 
i Östersjöns ytvatten, och inte av lokala 
utsläpp till Kattegatt. Eftersom Katte-
gatt är ett blandningsområde för ytvatten 
från Östersjön och vatten från Skagerrak, 
behövs en betydligt bättre upplösning 
i rummet än vi haft tillgång till för att få 
en mer heltäckande bild av hur Östersjön 
påverkar Kattegatt. Här behövs en fördju-

pad analys för att bättre kvantifiera bety-
delsen av mänskligt orsakade utsläpp från 
västkusten och Danmark. Tillståndet i 
Östersjön förefaller ha en större betydelse 
för vattenkvaliteten i Västerhavet än tidi-
gare uppmärksammats. 

trösklarna skyddar Bottniska viken
Djupvattnet i Bottenhavet bildas huvud-
sakligen av vatten från ungefär femtio 
meters djup i norra Egentliga Östersjön. 
Medföljande näringsämnen tillförs därmed 
i ett första skede Bottenhavets djupvatten, 
men blandas relativt snabbt upp i ytvattnet, 
eftersom vattenmassans skiktning där är 
ganska svag. På samma sätt bildas Bottenvi-
kens djupvatten av vatten från Bottenhavets 
mellanskikt. Det inströmmande vattnet 
från Östersjön når norra Bottenhavet efter 
ungefär ett och Bottenviken efter två år. 

PÅVERKAN FRÅN ÖSTERSJÖN TILL BOTTNISKA VIKEN PÅVERKAN MELLAN BASSÄNGERNA 
I BOTTNISKA VIKEN
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n a) en sammanställning av hur stor del av 
mellanårsvariationen i Bottniska vikens djup-
vatten som kan förklaras av medelkoncentra-
tionen i norra egentliga Östersjöns mellanskikt. 
endast signifikanta värden redovisas. 

b) Salthalten påverkas i stor utsträckning. 
Figuren visar hur årsmedelsalthalten i Bott-
niska vikens djupvatten samvarierar med den 
i Östersjön. en korskorrelationsanalys tyder 
på att vattnet når södra Bottenhavet samma 
år som det lämnar egentliga Östersjön, norra 
Bottenhavet efter ungefär ett och Bottenviken 
efter två år. 

c) Kväve, både oorganiskt (DiN) och totalkväve 
(tN), visar starka samband och den långsiktiga 
utvecklingen har varit likartad i alla bassänger. 

värden från norra egentliga Östersjön, (station By31, 40-60 m djup) har jämförts med djupvattnet i södra (Sr5) och norra Botten-
havet (uS5B) och i Bottenviken (F9). jä
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n Bottenhavets ytvatten bildar Bottenvikens 
djupvatten, och förklarar nära 80% av varia-
tionen i salthalt (a). en liknande påverkan från 
Bottenhavets ytvatten finns för totalkväve. 

Bottenvikens höga halt av oorganiskt kväve 
bestämmer i sin tur huvuddelen av dess halt 
i Bottenhavets ytvatten (b). i övrigt är interna 
processer viktigare för bassängernas närings-
halter, och tydliga interaktioner saknas.
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Näring från söder påverkar
Näringsämnen som följer med vattnet 
kan, om flödet är tillräckligt stort, påver-
ka näringstillståndet i Bottniska viken. 
Näringsnivåerna i de båda havsområdena 
skiljer sig för flera ämnen, så koncentratio-
nerna kan både öka och minska. Koncen-
trationen av fosfat i Egentliga Östersjön är 
ungefär dubbelt så hög som i Bottenhavet, 
och nära tio gånger högre än i Bottenviken. 
Halten av totalkväve är också något högre, 
särskilt jämfört med Bottenhavet. Koncen-
trationen av kisel och oorganiskt kväve är 
däremot betydligt lägre i inströmmande 
Östersjövatten än i Bottniska viken.

Det är stor skillnad på hur stor del av 
mellanårsvariationen i näringsämne-
nas koncentration som kan förklaras av 
halterna i Egentliga Östersjön. När det 
gäller fosfor är sambanden svaga. Eftersom 
Egentliga Östersjön står för 90 procent av 
fosfortillförseln till Bottenhavet verkar 
interna biogeokemiska processer snabbt 
förändra halterna. För kväve finns starkare 
samband och den långsiktiga utvecklingen 
har varit likartad i alla bassänger. För total-
kväve är sambandet starkt för alla statio-
ner. För oorganiskt kväve blir sambandet 
svagare med ökat avstånd från Egentliga 
Östersjön. 

Om man istället tittar på ytvattnet i 
Bottniska viken så följer salthalten gene-
rellt den i det inströmmande vattnet, men 

med ett svagare samband än för djupvatt-
net. Detta orsakas av en viss tröghet i verti-
kalomblandning på grund av den skiktning 
av vattenmassan som ändå förekommer i 
Bottenhavet. Det enda näringsämne i det 
inströmmande vattnet som samvarierar 
med koncentrationen i ytskiktet i Bott-
niska viken är totalkväve, där tillström-
ningen från Egentliga Östersjön förklarar 
en knapp tredjedel av variationen i Botten-
havet. Interna biogeokemiska proces-
ser, vattenomsättning och tillförsel från 
land bidrar till att signalen från Östersjön 
försvagas med tiden.

export av kväve från norr
Påverkan från norr till söder är också bety-
delsefull. Hög koncentration av oorga-
niskt kväve i Bottenviken påverkar halten 
i Bottenhavets ytvatten. Även för total-
halter av kväve och fosfor kunde ett svagt 
samband ses i en lång tidsserie med data 
endast från senhösten.

Vattnet strömmar sedan vidare söderut 
genom Ålands Hav. Eftersom det har en låg 
salthalt bildar det i första hand en ytström, 
men blandas successivt med djupare 
liggande Östersjövatten. Med Bottenhavs-
vattnet följer näringsämnen, som ökar eller 
minskar koncentrationen av motsvarande 
näringsämne i norra Egentliga Östersjön, 
beroende på om koncentrationen där är 
högre eller lägre. 

Budgetberäkningar visar att Bottenha-
vet är en nettoimportör av totalfosfor, men 
nettoexportör av totalkväve. Eftersom 
koncentrationen av totalkväve är något 
lägre i Bottenhavets ytvatten sker en viss 
utspädning i norra Egentliga Östersjön. En 
systematiskt något lägre salthalt på station 
BY31 jämfört med BY29 visar att påverkan 
av Bottenhavsvatten på norra Egentliga 
Östersjön är som störst närmast Sverige.

Betydelsefulla interaktioner
Vår ambition har varit att översiktligt 
undersöka hur förhållandena i främst 
Egentliga Östersjön påverkar omkringlig-
gande havsområden. Sammanfattningsvis 
visar resultaten att bassänginteraktioner 
bör beaktas när miljötillståndet, och fram-
för allt behovet av åtgärder, analyseras för 
de enskilda bassängerna. S




