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Status for næringsstoffer
Status för näringämnen
2008-2017

Alle organismer har brug for næring for at kunne vokse
og formere sig. Planteplankton udgør grundlaget for
havets økosystem. Hvor meget planteplankton vokser,
afhænger af forekomsten af og forholdet mellem kvælstof, fosfor og kisel. En alt for stor tilførsel af næringsstoffer, især kvælstof og fosfor, skaber problemer med
overgødning. Et højt indhold af kvælstof og fosfor
medfører øget produktion af planteplankton og fintrådede alger. Det er i overfladevandet, at planteplankton
kan udnytte næringsstofferne, fordi der her er tilstrækkeligt med sollys. Efterhånden synker den døde planteplankton og algerne ned mod bunden, hvor de nedbrydes og føres op gennem vandsøjlen til overfladen
igen. Dette kan dog også skabe iltmangel. Det er derfor vigtigt at bruge næringsstofferne
som en parameter for tilstanden, når
vandkvaliteten skal vurderes.
Efterårs- og vinterstormene skaber
bevægelse i vandet, og næringssaltene
kommer op til overfladen. Overfladevandet har det største indhold af næringssalte i slutningen af vinteren. Når
lyset begynder at vende tilbage, øges
væksten af planteplankton hurtigt, og
forårsblomstringen kommer i gang.

Alla organismer behöver näring för att växa och fortplanta
sig. Växtplankton utgör basen i havets ekosystem. Hur
mycket växtplankton som växer till beror på tillgången
och förhållandet mellan kväve, fosfor och kisel. En alltför
hög tillförsel av näringsämnen, främst kväve och fosfor,
ger övergödningsproblem. Höga halter av kväve och fosfor leder till ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Det är i ytvattnet som näringsämnena används
av växtplanktonen där det finns tillräckligt med solljus. Så
småningom sjunker döda växtplankton och alger ned mot
botten där de bryts ner och återförs till vattenpelaren. Detta i sin tur kan leda till syrebrist.
Näringämnen är därför viktiga tillståndsvariabler att mäta
för att värdera vattenkvaliteten.
Under höst- och vinterstormar rörs
vattnet om och närsalterna förs upp till
ytan. Ytvattnet har som störst innehåll
av närsalter på senvintern. När ljuset
börjar återvända ökar tillväxten av växtplankton snabbt och vårblomningen är
på gång.

I denna statusrapport har data från sju
stationer ingått från norr till söder i
Öresund. Fem av stationerna ligger på
relativt grunt vatten på mellan 3,5 och
I denne statusrapport indgår data fra
8,5 meters djup. En av stationerna ligsyv stationer, som er beliggende fra Ålegræs med epifytter, Marine Photobank. ger på cirka 50 meters djup mitt i Örenord til syd i Øresund. Fem af statio- Ålegräs med epifyter, Marine Photobank.
sund (W Landskrona) medan en station
nerne ligger på forholdsvis lavt vand,
i södra Öresund ligger på cirka 11 memellem 3,5 og 8,5 meters dybde. En af stationerne ligters djup (DK 710).
ger på ca. 50 meters dybde midt i Øresund (W Landskrona), mens en station i den sydlige del af Øresund
Tidsserien från 2000 fram till 2017 (fig. 1) visar att halterligger på ca. 11 meters dybde (DK 710).
na av totalkväve minskar svagt medan totalfosfor ökar på
de flesta stationerna. Näringstillförseln till Östersjön har
Tidsserien fra 2000 til 2017 (Figur 1) viser, at indholdet minskat sedan 1980-talet genom att åtgärder vidtagits.
af totalkvælstof er svagt faldende, mens totalfosfor er
Återhämtningen är dock långsam, men förbättringar kan
stigende på de fleste stationer. Tilførslen af næringsses i kustområdena. Den ökande utbredningen av syrebrist
stoffer til Østersøen er faldet siden 1980´erne, efter at
i Östersjön leder till att fosfor frisätts från bottnarna vilket
man har truffet foranstaltninger. Restitueringen foregår kan förklara varför totalfosfor visar en uppåtgående trend.
langsomt, men forbedringer kan observeres i kystområ- Växtplankton tar aktivt upp oorganiska närsalter som fosderne. Den stigende forekomst af iltmangel i Østersøen fat, nitrat, nitrit, ammonium (=DIN) och kisel för sin tillmedfører, at der frigøres fosfor fra bunden, hvilket kan växt. De oorganiska kväve-föreningarna visar en tendens
forklare, hvorfor indholdet af totalfosfor udviser en
till minskande halter både under vintern och sommaren
opadgående tendens. Planteplankton optager aktivt
(fig. 2).
uorganiske næringssalte som fosfat, nitrat, nitrit, ammonium (=DIN) og kisel – og opnår hermed øget vækst.
De uorganiske kvælstofforureninger har en tendens til
at falde både om vinteren og om sommeren (Figur 2).

Fig. 1. Koncentrationen (µM) af totalkvælstof (Tot-N) og totalfosfor (Tot-P) i Øresunds overfladevand (middelværdi for dec.febr.).
Fig. 1. Koncentrationen (µM) av totalkväve (Tot-N) och totalfosfor (Tot-P) i Öresunds ytvatten (medelvärde för dec– feb).

Fig. 2. Udviklingen i indhold af nitrat, nitrit og ammonium (DIN) om vinteren (december-februar) og om sommeren (juniaugust) på fire udvalgte stationer.
Fig. 2. Utvecklingen av halter av nitrat, nitrit och ammomiun (DIN) under vinter (december-februari) och sommar (juniaugusti) på fyra utvalda stationer.

Fig. 3. Udviklingen i indhold af fosfor om vinteren (december-februar) og om sommeren (juni-august) på fire udvalgte
stationer.
Fig. 3. Utvecklingen av halter av fosfor under vinter (december-februari) och sommar (juni-augusti) på fira udvalda
stationer.

Indholdet af kisel (SiO3) udviser en svagt nedadgående
tendens, som det også er observeret i den egentlige
Østersø (Figur 4). Alger optager lettere kisel, f.eks. silikat, og der er bestemte former for planteplankton, de
såkaldte kiselalger, der udnytter silikat til at opbygge sin
skal. Kiselalger er et eksempel på en typisk type planteplankton, som indgår i forårsblomstringen.

Halterna av kisel (SiO3) visar en svag nedåtgående trend
vilket också har observerats i Egentliga Östersjön (fig. 4).
Alger tar lättare upp kisel som silikat och vissa växtplanton, så kallade kiselalger, använder silikat för att bygga
sina skal. Kiselalger är ett exempel på en typisk växtplanktongrupp som ingår i vårblomningen.

Fig. 4. Udviklingen i indhold af kisel om vinteren (december-februar) på udvalgte stationer.
Fig. 4. Utvecklingen af halterna av kisel under vinter (december-februari) på udvalda stationer.
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