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Den mest kända effekten av ökad sötvattentillförsel är
minskad salthalt. Bottenviken uppvisar också den lägsta
salthalten i Östersjön. Salthalten är en viktig faktor för
att bestämma hydrografiska egenskaper och artförekomst
i brackvattenhavet (Elmgren 1984). Sötvattentillförseln
för dock också med sig andra ämnen där bl.a. löst orga-
niskt kol ingår i betydande mängd.

HAVSBASSÄNGER MED OLIKA KOLKÄLLOR

Älvattnets lösta organiska kol har i stor utsträckning för-
bisetts som en faktor som påverkar Bottniska vikens mil-
jö. Skattningar av älvtillfört kol visar att det i Botten-
viken varje år motsvarar så mycket som 43% av den totala
tillförseln av kol (Sandberg et al. 2004). I Örefjärden, ett

En aktuell forskningsrapport visar att löst organiska material i älvvatten utgör en betydande del av
årets totala tillförsel av kol till Bottenviken och kustbassänger i Bottenhavet. Detta innebär en
viktig alternativ näringskälla till det kol som binds till växtplankton vid fotosyntesen, vilket gynnar
en mikrobiell näringsväv bestående av bakterier och små encelliga djurplankton. Kol från älvarna
strukturerar därmed om näringsväven så att fisk och bottendjur missgynnas. Insikterna innebär
att förvaltningen av våra vattendrag också kan ha betydande inverkan på havsmiljön i delar av
Bottniska viken.

Bottniska viken kan från havsstranden te sig som ett stort
hav. En bild över Östersjön och dess avrinningsområde
visar dock klart vilken stor landmassa som omger detta
lilla innanhav. Det är uppenbart att tillförseln av sötvatten
från alla vattendrag i avrinningsområdet kan ha stor be-
tydelse för ekosystemet.

OTALIGA ÄLVAR OCH VATTENDRAG

Bottenviken är den bassäng i Östersjön som är omgiven
av det största avrinningsområdet relativt dess vattenvo-
lym. Samtidigt rinner några av de största älvarna i Öster-
sjön just i detta område. Sötvattentillförseln till Botten-
viken är därför lika stor som till Bottenhavet, trots att
vattenvolymen är 3 ggr mindre.
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estuarium i nordvästra Bottenhavet
där en mindre skogsälv mynnar, ut-
gör kol från älven hela 86% av års-
tillförseln. Huvuddelen av kolet som
tillförs Örefjärden förs sedan vidare
ut i Bottenhavet med havsströmmar.
Hur påverkar en högre tillförsel av
sötvatten Bottenvikens flöde av kol
och energi? Förändras näringsvävens
sammansättning och funktion?

För Bottenhavet som helhet kom-
mer endast 8% av årets koltillförsel
från älvarna. Här är istället växt-
planktonens koldioxidfixering den
helt dominerande källan för kol, vil-
ket mer liknar en renodlat marin mil-
jö. Betydelsen av älvburet organiskt
kol för näringsväven kan därmed hel-
ler inte förväntas vara betydande i
Bottenhavets utsjö.

ÄLVBURET KOL TILLGÄNGLIGT

FÖR NÄRINGSVÄVEN

Genom att göra en balansräkning för
grundämnet kol (en s.k. kolbudget)
kan man få en uppfattning om de vik-
tigaste källorna och förlusterna av
kol i ett ekosystem. Samtidigt får man
en bild av var i näringsväven som sto-
ra flöden av kol sker, och i vilka or-
ganismer kol (e.g. biomassa) är bun-
det. En sådan budgetberäkning har
upprättats för Bottenviken, Botten-
havet och Örefjärden. Till grund för
kolbudgeten ligger omfattande stu-
dier av produktion och biomassor
över ett helt år, i var och en av de tre
olika havsbassängerna (Sandberg et
al. 2004).

Importen av kol till Bottniska vi-
kens bassänger utgörs av tillförsel av
älvburet kol, bindandet av kol via
bl.a. växtplanktonens fotosyntes och
tillförsel från de angränsande havs-
bassängerna via havsströmmar. Upp-
tag av koldioxid utförs också av vis-
sa ej fotosyntetiska bakterier (s.k.
nitrifikationsbakteirer), men bra
skattningar av detta saknas. Detsam-
ma gäller erosion av sediment, som
också kan tänkas bidra med en liten
mängd kol.

Exporten består i huvudsak av oli-
ka organismers respiration av orga-
niska kolföreningar till koldioxid

Östersjön i allmänhet och Bottniska viken i synnerhet omges av ett betydande avrinningsområde.
Älvvatten kan därmed antas ha en betydande roll i att strukturera näringsväven i där tillförseln är
tillräckligt stor. (Karta från SMHI)

The Baltic in general and the Gulf of Bothnia in particular is surrounded by a substantial drainage
area. Where river discharge is sufficiently great the freshwater input can be assumed to have a
substantial role in structuring the marine food web.

som avgår från havet till atmosfären.
Övriga förluster av kol utgörs av
transport av löst organiskt kol med
havsströmmar till angränsande havs-
bassänger och ackumulering av kol i
bottensedimenten. Ackumulering av
kol i sedimenten är dock genomgå-
ende en obetydlig del av exporten.

LAND FÖDER HAV

För Bottenhavet verkar det älvburna
kolet ha liten betydelse, i samstäm-
mighet med slutsatserna av Elmgren
(1984) för hela Östersjön. För Bot-
tenviken och Örefjärden, däremot,
verkar det älvburna kolet vara en
viktig kolkälla. För att kunna förkla-

Tillförseln av älvvatten och därmed älvburet löst organiskt kol till Bottenviken och Örefjärden är
betydligt högre per volymsenhet än till Bottenhavet. Detta beror på en skillnad i volym mellan
bassängerna snarare än omfattningen på sötvattentillförsel.

Bassäng Medel Volym Sötvatten DOC
djup tillförsel tillförsel
(m) (km3) (km3 år-1) (mmol C dm-2 år-1)

Bottenviken 41 1481 98 18

Örefjärden 16 1.0 1.2 208

Bottenhavet 66 4308 95 7.7
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ra den konsumtion av kol som upp-
mätts i Bottenvikens ekosystem måste
hela mängden älvburet kol som till-
förs under ett år användas i ekosys-
temet. Intern produktion av växt-
plankton och makroalgbiomassa kan
inte ensamt försörja den konsumtion
som förekommer i Bottenviken eller
i Örefjärden. Den skillnad mellan
import och export som därefter trots
allt förekommer får anses anmärk-
ningsvärt liten givet de osäkerheter
som förekommer i de utförda mät-
ningarna.

För Örefjärden utgör transport av
kol via havsströmmar till utsjön den
största andelen av exporten, vilket
balanserar den stora import som
kommer via älvvattnet. Trots detta
visar balansräkningen att en mindre
del av älvkolet används av konsu-
menterna i kustbassängen. Det med-
för en högre konsumtion än vad
växtplankton och makroalger i Öre-
fjärden ensamma kan försörja. I
kustområden där större vattendrag
mynnar kan därmed det älvburna
kolet förväntas ha stor betydelse,
både i form av kol och näringskälla
men också som absorbent av såväl
ljus som olika kemiska ämnen (exv.
metaller). Genom det älvburna ko-
lets betydelse för konsumtionen i nä-
ringsväven påverkar därmed älvvatt-
net inte bara salthalt och hydrografi
i estuarierna, utan också näringsvä-
vens struktur och produktion.

Synen på Bottenviken som ett eko-
system med betydande näringsbidrag
från land stöds även av andra under-
sökningar, exempelvis studier av sy-
rebalansen i Bottniska viken, vilken
ger ett mått på balansen mellan pro-
duktion och konsumtion i systemet
(Stigebrandt 1991). Likaså har Rolff
och Elmgren(2000) visat att djur-
plankton i Bottenviken till betydan-
de del består av kolatomer som bun-
dits till organiskt material av växter
på land.

SVÅRTILLGÄNGLIG KOLKÄLLA

Allt det älvburna kolet verkar alltså
bli tillgängligt för näringsväven inom
en tidsrymd av 1 år. Detta är en an-

märkningsvärd insikt då älvburet löst
organiskt kol till övervägande del
består av svårnedbrytbara polyaro-
matiska föreningar (humusämnen),
bildade vid ofullständig nedbrytning
av högre växter (Pettersson et al.
1997). Eftersom dessa humusämnen
är svårnedbrytbara har de tidigare
bedömts vara av begränsad betydel-
se (Elmgren 1984). Dessutom har de
ansetts ha en stor benägenhet att bil-
da sedimenterande aggregat vid möte
med det saltare vattnet, vilket gör
dem än mer otillgängliga för vatten-
massans organismer.

De nya undersökningarna visar
dock att det humusrika älvkolet kan
vara mer tillgängligt för organismer
än vad man tidigare ansett. Både bak-
teriella enzymer och ljusstrålning kan
fungera som sönderdelare av humus-
ämnena. Bildningen av aggregat har
dessutom visats sig vara liten vid de
relativt låga salthalter som förekom-
mer i Bottniska viken. En huvuddel
av de ämnen som tillförs med älvvatt-
net förekommer i löst form (Forsgren
and Jansson 1992). Löst organiskt
kol från älvarna sprids därmed rela-
tivt snabbt från kusterna och ut i de
djupare bassängerna.

MIKROORGANISMER DOMINERAR

KONSUMTIONEN

Mikroorganismer (organismer < 0,1
mm) svarar för huvuddelen av kon-
sumtionen av kol i vattenmassan. I
utsjöbassängerna utför de mer än
78% av konsumtionen. Vid kusten
ökar bottenfaunans andel av kon-
sumtionen (24%), vilket främst för-
klarar ett något mindre bidrag från
mikroorganismer (65%). Fisk och
större djurplankton svarar för endast
7,2% av kolkonsumtionen i Botten-
viken och 11% i Bottenhavet. I be-
räkningen saknas dock bidraget från
bottenlevande bakterier, vilket ytter-
ligare skulle öka mikroorganismernas
andel. Liknande dominans av mik-
roorganismer i näringsväven har vi-
sats för sötvattenekosystem och för
oceanerna, och är alltså inte unik för
brackvattenhav (Azam et al. 1983,
Scavia and Laird 1987).
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Nära balans mellan import och export av
kol till Bottniska viken kan visas med
aktuella mätvärden. Allt älvburet organiskt
kol måste då tas med som en bidragsgiva-
re. Till importen av kol bidrar växtplanktons
och makroalgers koldioxidfixering, tillförsel
av älvburet organiskt kol och, för Botten-
havet, en nettoimport av löst organiskt kol
från egentliga Östersjön. Till export av kol
från Bottniska viken bidrar konsumenter-
nas respiration i vattenmassa såväl som i
bottensediment, borttransport med havs-
strömmar och ackumulering i sediment via
sedimentation.

The present estimates suggest close to
balance between import and export of
carbon to the Gulf of Bothnia. The whole
annual discharge of riverine carbon must
then be included in the import. Contribu-
tions to the import of carbon comes from
the carbondioxide fixation by phytoplank-
ton and macrophytes, riverine discharge of
dissolved and particulate carbon and, for
the Bothnian Sea, import by sea currents.
Contribution to the export of carbon comes
from respiration of carbondioxide by con-
sumers in the water column and benthic
environments, transport by sea currents
and accumulation in sediments.
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Orsaken till att mikroorganismer får
så stor betydelse i vattenmiljöer är att
alla organismer i näringsväven bidrar
till att kontinuerligt generera löst
organiskt kol genom utsöndring av
restprodukter. Även dött partiku-
lärt material, som döda växtplank-
ton celler eller fekala partiklar, om-
vandlas till lösta föreningar relativt
snabbt. Löst organiskt kol gynnar de
organismer som effektivt kan ta upp
lösta ämnen. Då är det en fördel att
vara liten som ett bakterieplankton,
eftersom små organismer har en stor
yta att ta upp näringsämnen igenom,
relativt en liten cellmassa som skall
försörjas. Det finns med andra ord
gott om föda för bakterieplankton.
När små bakterieplankton utgör
födobas kommer i sin tur en mikro-
biell näringskedja av flagellater och
ciliater att gynnas, i motsats till hopp-
och hinnkräftor som gynnas av god
förekomst av större växtplankton.

Flagellater är en ny komponent i
näringsväven jämfört med den som
presenterades av Elmgren (1984). En
annan ny komponent som visat sig
ha betydelse är viruspartiklar som,
något anmärkningsvärt, beräknades
ha en konsumtion av kol motsvaran-
de eller till och med större än fisk.

BAKTERIER FRODAS I BOTTENVIKEN

Förhållandena i Bottenviken, med
hög sötvattentillrinning och lång
uppehållstid för vattnet i bassängen
ökar bakterieplanktonens betydelse.
De stora mängderna av älvburet kol
gynnar både bakterieplanktonens
tillväxt och förekomst jämfört med
främst växtplankton, större djur-
plankton, fisk och makrobottenfau-
na. Direkta mätningar i Bottenviken
visar att bakterietillväxten ensam

kräver så mycket som 75% av växt-
planktonproduktionen. Motsvarande
värden för Örefjärden och norra Bot-
tenhavet är 41 respektive 37%, vil-
ket ligger nära generella värden för
akvatiska system.

VARFÖR UNDERSKATTAT TIDIGARE?

Varför har betydelsen av älvburet kol
och bakterieplankton roll tidigare
underskattats? Elmgren(1984) antog
att bakterieproduktionen var propor-
tionell mot växtplankton produktio-
nen, baserat på den tidens relativt
jungfruliga kunskap om bakteriernas
ekologi. Med andra ord antog man
att endast en begränsad del (15%)
av växtplanktons primärproduktion
(koldioxidupptag) bidrog till bakte-
rieproduktion, medan huvuddelen
gick till andra ändamål som större
djurplankton, fisk och sedimentation.
Senare mätningar av bakterietillväx-
ten visar att den utgör en betydlig
större andel av primär produktionen,
speciellt i Bottenviken där hög älv-
tillförsel är ett karaktärsdrag.

SEDIMENTATIONEN NÅR INTE

BOTTNARNA

En huvuddel av det kol som binds i
produktion av växtplankton i havets
ytskikt konsumeras också inom vat-
tenmassan. Beräkningar visar att en-
dast några få procent av kolet från
växtplanktonproduktionen når
bottensedimentet på djup över 40 m.
Detta beror på att en stor del av de
döda växtplanktonceller som sedi-
menterar bryts ner och konsumeras
av bakterier innan de når botten.
Bakterierna äts i sin tur av små en-
celliga djurplankton (baktivora fla-
gellater) och kol bibehålls därmed i
vattenmassans näringskedja. Minst

Virus

Bakterieplankton

Bakterivora flagellater

Fagotrofa flagellater

Stora fagotrofa flagellater

Mikrodjurplankton

Mesodjurplankton

Fisk

Makrobottenfauna

Meiobottenfauna

Bottenviken

Örefjärden

Bottenhavet

Organismer mindre är 0,1 mm står för en
huvuddel av produktionen av levande mas-
sa i Bottniska viken. Till dessa hör alla
organismer mellan virus och mikrodjur-
plankton i förklaringsrutan. Bakterieplank-
ton står ensamt för mer är 40 % av den
totala kolkonsumtionen. Störst bidrag från
bakterieplankton förekommer i Bottenvi-
ken, som också har högst bidrag från älv-
buret organiskt kol till koltillförseln.

Organisms less than 0.1 mm account for
the main part of biomass production in
the Gulf of Bothnia. These include all or-
ganisms between viruses and microzoo-
plankton in the figure legend. Bacterio-
plankton alone accounts for 40% of the
total carbon consumption. Largest contri-
bution from bacterioplankton occurs in
the Bothnian Bay, which also has the larg-
est import of carbon via river discharge.
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glada för detta blir de bottendjur som
ser sin näringskälla i form av sedi-
menterande material bokstavligt ta-
lat gå upp i rök (eg koldioxid gas).

ÄLVREGLERING OCH KLIMAT

PÅVERKAR HAVSMILJÖN

Insikterna om älvvattnets betydelse
för artsammansättning, energi och
materialflöden i Bottenviken och
Bottenhavets kustzon ger kunskap
om hur klimat och mänskligt nytt-
jande av avrinningsområdet kan på-
verka havsmiljön. Människans reg-
lering av älvtillförsel och exempelvis
dikning påverkar inte bara älvdalar-
na, utan också det marina ekosyste-
met. Detsamma gäller vid ökat flöde
p.g.a. nederbörd.

Om växthuseffekten får den inver-
kan som vissa prognoser anger kan
effekter på havsmiljön förutses. Ett
klimatscenario vid ökad global tem-
peratur innebär ökad nederbörd i den
norra temperata zonen. Detta skulle
förändra salthalten i Bottniska viken
liksom tillförseln av löst organiskt kol.

Minskad salthalt försämrar vatten-
massans skiktning och ger ett djupare
omblandat skikt, d.v.s. en ökad vo-
lym för växtplankton . Eftersom ljus-
mängden minskar med djupet innebär
det en genomsnittligt mindre tillgäng-
lig ljusmängd för växtplankton, och
därmed en lägre tillväxt. Att molnig-
heten generellt kan förväntas bli mer
omfattande under nederbördsrikare
perioder förstärker denna negativa
effekt på växtplankton. Ökad neder-
börd och sötvattentillförsel kan där-
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BERÄKNINGAR AV
BIOMASSOR OCH KOLKRAV
Beräknade värden och deras osä-

kerheter redovisas i Sandberg et al.

(2004). Biomassa och beräkning av

kolkrav för meiobottenfauna har

tagits från Elmgren (1984). För

makrofauna har biomassa rapporte-

rad i Kuparinen et al. (1996) an-

vänts. Kolkrav för makrofauna be-

räknades från des-sa biomassor och

kvoten mellan kolkrav och biomas-

sa rapporterad av Elmgren(1984).

Växtplankton dominerar biomassan i Bottniska vikens utsjö, där arter större än 10 μm visar de
högsta värdena. Makrobottendjur har den största biomassan i Bottenhavet kustområde, och
dominerar bland konsumenter också i Bottenhavets utsjö. Bakterieplankton utgör däremot den
största levande massan bland konsumenter i Bottenviken. Den totala biomassan är högst i
Bottenhavets utsjö. Allt är räknat för 1 dm2, och i en vattenpelare av medeldjup för respektive
bassäng för de organismer som lever i vattenmassan.

Phytoplankton dominates the biomass in the off-shore environment of the Gulf of Bothnia,
where species larger than 10 μm show the highest abundances. Benthic animals larger than
1 mm show the largest biomass in the coastal Bothnian Sea, and dominate among consumers
in the off-shore Bothnian Sea. Bacterioplankton on the other hand show the largest biomass
among consumers in the Bothnian Bay. The total living mass is largest in the off-shore environ-
ment of the Bothnian Sea. All values are based on abundance over 1 dm2, and represent the
average water column for each basin for organisms living there.
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för förväntas ge lägre växtplankton-
produktion i Bottniska viken.

En samtidig ökning av tillförseln
av älvburet organiskt material skulle
sannolikt gynna produktionen bland
mindre organismer, samtidigt som
humusämnen och suspenderade par-
tiklar försämrar ljusklimatet ytterli-
gare. Tillsammans med en lägre pro-
duktivitet av växtplankton, enligt

ovan, skulle en ökad nederbörd för-
väntas ge en negativ effekt på både
stora djurplankton och fisk, liksom
en minskad förekomsten av botten-
djur. En bekräftelse av detta scenario
har kunnat iakttas i miljöövervak-
ningens tidsserier vid de nederbörds-
rika åren under senare delen av 1990-
talet i Bottniska viken (se Andersson
och Wikner 2004, denna rapport).




