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Syre!







Kunskapsuppbyggnad Svealandskusten
1. Data från provtagningar (status, trender)

2. Utsläpp och belastning 
3. Modellberäkningar

Analys av mönster och orsaker, bl a
-koppling tillstånd- utsläpp
-naturliga skillnader mellan områden
-påverkan från utsjön
-andra variationsorsaker ( t ex klimat, 
väder)

Övergödning, klimateffekter
och annat som påverkar ekologisk status

Tre verktyg



Syre i kust och utsjö

• Överblick kusten: syre vid förbundets mätningar 2021.

• Två huvudtyper av syrebrist: säsongsmässig och permanent. 

• Förändringar i pemanenta syrebristen i utsjön.

• Inflöde av syrefattigt djupvatten till kustens djupaste områden

• När och var blir det säsongsmässig syrebrist? Vad avgör?

• Förbättringar i centrala delen av Stockholms innerskärgård.



Övergödningsproblematik

Cyanobakterieblomningar, 
ev giftiga (Nodularia)

Syrebrist

Alggrumling

Minskat siktdjup Trådalger (på grunda
bottnar och blåstång)

Minskad djuputbredning blåstång
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Klimatförändringseffekter?

Starkare, mer långvarig
skiktning

Syrebrist

Varmvattensarter gynnas

Ökad syretäringshastighet

Kallvattensarter
missgynnas

Direkta effekter

Indirekta effekter

Temp
eratur

Torka, 
regn, 
vind

Mer fosfor frigörs tidigt på 
säsongen från sedimenten

Längre säsong för cyanobakterier



www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/folj-med-pa-
havsprovtagning-fosforhalten-i-vattnet-okar

www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/skvvf-utfor-
provtagning-av-vattenkvaliten-langs-svealandskusten



Syre vid botten 2021

H2S
svavelväte



Syre vid botten 2021



Syre vid botten 2021



Arealer med syrebrist





Syre i östra Gotlandsbassängen
(BY15) 1963-2020
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Rolff, Walve, 
Larsson och 
Elmgren, 2022, 
accepterad i
Ambio



Rolff, Walve, Larsson och Elmgren, accepterad i Ambio

Syreskuld i Östersjön 1970-2020







Tröskel

Vattentemperatur

Växtplankton

Syrehalt

Sedimentation 
av organiskt 
material

Omblandning med syrerikt ytvatten

Vattenutbyte

Syrehalt och -mängd
i djupvattnet
i början av året

Syreförbrukning

Nedbrytnings- och syreförbruknings-
hastighet (per gram organiskt material) Organiskt material 

Syremängd
i djupvattnet

Volym vatten 
(djupförhållanden, 
skiktningsdjup) 

Djupvatten

Ytvatten

Sediment

Tid som vattnet 
är skiktat

Skiktning

Area sediment

Nedbrytning

Syreförbrukning per m2 och dag

Vattentemperatur

Utveckling av säsongsmässig syrebrist – vad
avgör?



Sö23 Tvären



S116 Nynäsviken



H2 Svärdsfjärden



Bättre i Sthlms innerskärgård



Syre i kust och utsjö - sammanfattning

• Överblick kusten: Många faktorer påverkar syrebrist. Syretäring styrs
ytterst av sedimenterande organiskt material. Särskilt känsliga för
säsongsmässig syrebrist är trösklade vikar med isolerat djupvatten
med liten volym i förhållande till bottenyta.

• Försämringar i pemanenta syrebristen i utsjön. Ökande syreskuld.

• Inflöde episodiskt av syrefattigt djupvatten till kustens djupaste
områden

• Förbättringar i centrala delen av Stockholms innerskärgård på grund
av minskade utsläpp.



Tack till
• Medverkande författare

• Östersjöcentrum, Sthlms univ: Carl Rolff (miljöanalytiker) Annika Tidlund 
(redaktör, formgivning), Maria Bengtsson Lewander (layout)

• Claes Engman, Gräsörävarna (skeppare SKVVFs provtagning)

• Medarbetare Marinekologiska labbet, Sthlms univ: Helena Höglander 
(växtplankton),Tomas Thillman, Rebecca Hörnfeldt, Gustaf Chroona, 
Nesrine Mansouri (näringsanalyser), Inger Hafdell (klorofyllanalyser), 
Stefan Svensson, Elizaveta Mattsson, Malin Dahlgren, Johanna 
Honkanen (fältprovtagning), Svante Nyberg (databaser mm) Övriga  
Stockholms univ: Ulf Larsson, Sture Hansson

• Alla medlemmar SKVVF


