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LIV OCH RÖRELSE I  FRIA VATTNET

Infl öden av salt, syrerikt vatten är vik-
tiga för tillförsel av syre till Östersjöns 
djupvatten. Under senare år har dock 
stora infl öden uteblivit. Detta har bidragit 
till den svåra situation som nu råder, 
med omfattande utbredning av syrefria 
bottnar i Egentliga Östersjön. Detta får 
konsekvenser för exempelvis torskens 
möjlighet till reproduktion.

■ Östersjön är ett av världens största 

brackvattenhav, och står i kontakt med 

Västerhavet och Nordsjön via tröskelom-

rådena Stora- och Lilla Bält samt Öresund. 

Den djupaste förbindelsen mellan Väster-

havet och Östersjön ligger i den sydligaste 

delen av Bälthavet, med ett tröskeldjup 

på 18 meter. I Öresund är tröskeldjupet 

mindre, drygt 8 meter. Normalt sett ström-

mar vatten ut från Östersjön på grund av 

ett överskott av sötvatten via fl odtillrinning 

och nederbörd. Vid vissa vädersituatio-

ner kan dock salt vatten från Västerhavet 

strömma in i Östersjön. 

Störst effekt vintertid
Mellan 65 och 75 procent av infl ödet passe-

rar de danska Bälten. Eft ersom denna 

transportväg är relativt lång, måste infl ödet 

pågå under minst en vecka för att vattnet 

skall nå in i Östersjön. Under denna tid 

hinner vattnet också spädas ut av det sötare 

Östersjövattnet.

På grund av mindre djup rinner inte 

lika mycket vatten genom Öresund. Detta 

vatten har dock kortare väg till djupområdet 

i Arkonabassängen, och blir mindre utspätt 

än det vatten som rinner genom Bälten. 

Infl ödena tillför syrerikt vatten till 

Östersjöns djupvatten. Störst eff ekt på syre-

förhållandena har de infl öden som inträff ar 

vintertid, eft ersom kallare vatten kan lösa 

mer syrgas. 

 
Flera trösklar
Den första bassängen det inströmmande 

vattnet når är Arkonabassängen. Vattnet 

rinner uteft er botten, och blandas till viss 

del ut med det ovanliggande sötare vattnet. 

När Arkonabassängen fyllts upp, ström-

mar vattnet vidare genom sundet mellan 

Sverige och Bornholm in i Bornholmsbas-

sängen. Vattendjupet söder om Bornholm 

är för litet för att något djupvatten skall 

kunna rinna denna väg. 

Eft er hand fylls även Bornholmsbas-

sängen upp med djupvatten, och vattnet 
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Livsviktigt syre
Syre är nödvändigt för allt högre liv i 
have t. Det tillförs ytvattnet genom ut-
byte med atmosfären samt genom 
alger s foto syntes. Normalt sett är ytvatt-
net mättat med syre. 

I djupvattnet förbrukas syre genom 
att organiskt material bryts ned, medan 
tillskott endast kan ske genom tillförsel 
av nytt vatten eller vertikal omblandning. 
Vid brist på syre uppstår svavelväte 
genom mikrobiell nedbrytning av orga-
niskt material, där sulfat utnyttjas som 
syrekälla. I stället för att ange halten av 
svavelväte används i många fall begrep-
pet ”negativt syre”, vilket motsvarar den 
mängd syre som skulle åtgå för att åter 
oxidera svavelvätet.

Gränsen för akut syrebrist, då syre-
beroende organismer fl yr eller dör, ligger 
på cirka 2 milliliter per liter.

FAKTA

I Öresund är tröskeldjupet bara drygt 8 meter.
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strömmar sedan vidare österut över Stolpe 

tröskel, genom Stolpe ränna och vidare 

in i Egentliga Östersjöns djupare delar. 

Cirkula tionen i bottenvattnet sker motsols 

runt Gotland. Eft er passagen genom Stolpe 

Ränna strömmar en del av vattnet söder-

ut över en mindre tröskel och fyller upp 

Gdanskbukten, medan resten av vattnet 

rinner norrut över en tröskel till Östra 

Gotlandsbassängen . 

Skålformig bassäng
Endast riktigt stora infl öden förmår ersätta 

bottenvattnet i Östra Gotlandsbassängen 

och sedan påverka förhållandena längre 

in i Egentliga Östersjön. De fl esta infl öden 

har, när de nått hit, blivit så utspädda att 

de lagras in på en mellannivå i närheten av 

halo klinen. 

Östra Gotlandsbassängen består i 

huvudsak av en stor skålformig bassäng. 

Det fi nns en tröskel mellan centrala Östra 

Gotlandsbassängen och dess nordligaste 

del, Fårödjupet. Norra Gotlandsbassängen 

sträcker sig från inre delen av Finska viken 

i öster till Landsort i väster. Havsbotten i 

detta område är mycket kuperad, med ett 

fl ertal djuphålor. Just utanför Landsort 

ligger Östersjöns största djup, Landsorts-

djupet. I norr avgränsas Norra Gotlands-

bassängen mot Ålands hav av ytterligare 

en tröskel. Även i sydväst fi nns en tröskel 

mellan Norrköping och Gotska Sandön 

som avgränsar Norra Gotlandsbassängen 

från den västra. Västra Gotlandsbassängen 

är som djupast i norr, och grundar sedan 

ut söderut, för att avgränsas mot Born-

holmsbassängen av de grunda trösklarna 

Hoburgs- och Midsjöbankarna. 

Långsam process
Det tar lång tid för vattnet att transporte-

ras från Nordsjön till Gotlandsbassängen. 

Ungefär en månad eft er att vattnet börjat 

strömma in genom sunden kan man se 

eff ekterna i Bornholmsbassängen. I de 

centrala delarna av östra Gotlandsbas-

sängen ses infl ödet eft er cirka ett halvt år, 

och innan vattnet hunnit runt till de södra 

delarna av västra Gotlandsbassängen har 

det gått mer än ett år. 

Stort infl öde med kortvarig effekt
Det senaste stora infl ödet till Östersjön 

inträff ade under vintern 1993/1994. Det 

medförde att syrgasförhållanden märkbart 

förbättrades, och 1994 noterades den mins-

ta utbredningen av syrefria bottnar sedan 

slutet på 1960-talet. Åren 1994 och 1995 var 

endast ett fåtal djupområden helt syrefria. 

Förhållandena försämrades dock snabbt, 

eft ersom det infl ödande vattnet med hög 

salthalt och låg temperatur stabiliserade 

skiktningen, vilket försämrade vatten-

utbytet mellan övre och undre vattenlager. 

Dessutom uteblev nya stora infl öden. 

Ett relativt stort infl öde inträff ade 2003
och ett fl ertal mindre infl öden har före-

kommit under 2000-talet, men dessa har 

inte påverkat bottenvattnet i de centrala 

och norra delarna av Egentliga Östersjön. 

Istället har det infl ödande vattnet lagrats in 

på intermediärt djup. 

Det är inte enbart infl öden som bestäm-

mer syre situationen i Östersjön. Ombland-

ning och skiktning, belastning av organiskt 

material till bottenvattnet och färskvatten-

tillförsel är andra faktorer som påverkar. 
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Vid vissa vädersituationer kan salt vatten från 
Västerhavet strömma in i Östersjön. Infl ödena 
tillför syrerikt vatten till Östersjöns djupvatten. 
Det tar upp emot ett år för vattnet att nå de 
centrala delarna av Östersjön. n

NORDSJÖVATTNETS VÄG IN I ÖSTERSJÖN
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Tilltagande syrebrist
Sedan 2001 har utbredningen av syrefria 

bottnar legat på en hög nivå, och dessutom 

ökat något. Även områden med låga syre-

halter har ökat under perioden. Den till-

tagande syrebristen i djupvattnet gör att 

fosfor, av kemiska orsaker, frigörs från sedi-

menten och ackumuleras i vattenmassan. 

Detta får negativa konsekvenser även för 

ytvattnet, eft ersom fosfat transporteras upp 

i ytvattnet. Detta syntes tydligt eft er infl ö-

det 2003. Intermediärt vatten lyft es upp i 

ytlagret, och i början av 2004 uppmättes 

mycket höga fosfathalter i norra och västra 

Gotlandsbassängerna. Fosfathalterna var 

de högsta som någonsin mätts i Östersjöns 

ytvatten. Året därpå återfanns de högsta 

fosfathalterna i östra Gotlandsbassängen 

och i södra Egentliga Östersjön. Från 2006
och fram till 2009 har halterna av fosfat 

varit förhöjda i Arkona- och Bornholms-

bassängerna, även om överskottet inte alls 

är lika stort som 2004. Höga fosfathalter 

är en av de faktorer som kan ge upphov till 

kraft iga cyanobakterieblomningar.

Torsk med problem
Frånvaron av stora infl öden ger inte bara 

problem med cyanobakterieblomningar. 

Ett annat exempel på negativa eff ekter är 

torskens reproduktion. För att denna ska 

lyckas krävs en lägsta salthalt på 11 psu för 

att torskens ägg skall hålla sig fl ytande, 

och en syrehalt på minst 2 milliliter per 

liter för att äggen skall överleva och kunna 

utvecklas. Detta ger ett djupintervall i varje 

bassäng i vilket torskäggen kan klara sig. 

För att fortplantningen skall fungera 

optimalt krävs emellertid ännu högre salt- 

och syrehalter, upp mot 16 psu och 8 ml/l.

I Östersjön fi nns två torskbestånd, ett 

väster om Bornholm och ett östligt i reste-

rande delar av Östersjön. Under senare tid 

har reproduktion av det senare beståndet 

endast kunnat ske i Bornholmsbassängen. 

Dock varierar tjockleken på djupintervallet 

där torsklek kan ske kraft igt mellan åren. 

Under perioder med betydande saltvatten-

infl öden har torsklek tidigare lyckats även i 

Gdanskbukten och Gotlandsdjupet. Det var 

dock länge sedan några fungerande repro-

duktionsvolymer fanns i dessa områden.

Dåligt under 2009
Under 2009 var syresituationen i Egentliga 

Östersjöns djupvatten mycket dålig. Syre-

fria områden påträff ades i en femtedel av 

västra, östra och norra Gotlandsbassänger-

na, och akut syrebrist påverkade omkring 

hälft en av dessa områden. Utbredningen 

av syrefria bottnar var något lägre än 2008, 

medan utbredningen av områden med akut 

syrebrist var av samma storleksordning. 

I Egentliga Östersjön som helhet var 

13 procent av bottnarna utsatta för helt 

syrefria förhållanden under 2009, och 28
procent var påverkade av akut syrebrist. 

Cirka 7 procent av Egentliga Östersjöns 

totala volym var helt syrefri, och drygt 20
procent av vattenmassan hade syrehalter 

under 2 milliliter per liter. S

n Infl öden av salt, syrerikt vatten är viktiga för tillförsel av syre till Östersjöns djupvatten. Under 
senare år har dock stora infl öden uteblivit. Sedan 2001 har utbredningen av syrefria bottnar 
legat på en hög nivå, och dessutom ökat något. Även områden med låga syrehalter har ökat 
under samma period. Infl ödesindexet beräknas utifrån fl ödets varaktighet och medelsalthalten i 
vattenpelaren.

SYRESITUATION OCH INFLÖDEN I EGENTLIGA ÖSTERSJÖN

A
re

a 
(1

00
0 

km
²)

2 ml/l

0 ml/l

2000

4000

vo
ly

m
 (k

m
3 )

1960 1970 1980 1990 2000 2009

10

20

30

In
flö

de
si

nd
ex

 (Q
t)

mycket starkt

starkt

måttligt

svagt

50

100

Gdanskbukten

1970 1980 1990 2000 20101960

0

50

100

1970 1980 1990 2000 2010

Bornholmsbassängen
0

20
40
60
80

Gotlandsbassängen

1970 1980 1990 2000 2010

0

100

200

DJUPINTERVALL TORSKREPRODUKTION

dj
up

 (m
)

n För att torskens reproduktion ska lyckas krävs 
en lägsta salthalt på 11 psu för att torskens ägg 
skall kunna fl yta, och en syrehalt på minst 2 milli-
liter per liter för att äggen skall överleva och kunna 
utvecklas. Detta ger ett djupintervall i varje bassäng 
i vilket torskäggen klarar sig. Under senare tid 
har reproduktion endast kunnat ske i Bornholms-
bassängen. Under perioder med betydande salt-
vatteninfl öden till Östersjön har torsklek tidigare 
även lyckats i Gdanskbukten och Gotlandsdjupet.


