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Status for iltindhold 2008-2017
Status för Syrehalt 2008-2017

Ilt er en forudsætning for artsmangfoldigheden, både på
land og i havet. Hvis der opstår iltsvind, har det alvorlige konsekvenser for både dyr og planter.
Vandmassen i Øresund er fordelt i lag sådan, at det mere salte og tunge vand fra Kattegat flyder ned mod havbunden, mens det mere ferske vand fra Østersøen lægger sig ovenpå. Alt efter tilstrømningen af vand fra
Østersøen bevæger strømmene i Øresund sig ofte mod
nord. Vandmasserne bliver kun sjældent blandet sammen, og grænsen mellem de to vandlag benævnes saltspringlag eller haloklin. Overfladevandet er ofte iltholdigt og næringsfattigt, hvilket bl.a. skyldes en høj produktion af plankton. Bundvandet er derimod iltfattigt
og næringsrigt pga. iltkrævende nedbrydning af dødt
organisk materiale. Hvis der blot er et tyndt lag vandmasse under en dybtliggende haloklin, kan det fremme
iltsvindet i bundvandet.
En forøgelse af iltindholdet i det dybe vand kan kun ske
ved, at der tilføres iltholdigt vand eller ved en vertikal
sammenblanding, primært i forbindelse med kraftig
vind. Allerede ved et iltindhold på 3,5 ml pr. liter sker
der en påvirkning af visse arter, og når iltniveauet når
ned på ca. 2 ml pr. liter, dør mange stationære arter,
mens andre forlader området. Når der ikke er mere ilt
tilbage, ændres nedbrydningen af organisk materiale fra
aerob (kræver ilt) til anaerob (kræver ikke ilt), ved at
bakterier i stedet udnytter sulfat som iltkilde, og ved at
der dannes svovlbrinte. Svovlbrinte er direkte giftig for
de fleste levende organismer og medfører, at bunden
dør ud.
Iltindholdet varierer i løbet af året og er som regel lavest i efteråret, inden efterårsstormene begynder at skabe cirkulation i vandet. Vandet ved bunden er stadig
forholdsvis varmt om efteråret, og varmt vand frigiver
mindre ilt. Samtidig er nedbrydningen af organisk materiale, som kræver ilt, høj i slutningen af vækstsæsonen.
Uden for Råå og Hven har Helsingborg og Landskrona
etableret deres egne målesonder. Måledataene registreres en gang i timen gennem hele året. Data fra disse målesonder viser tydeligt, hvordan iltindholdet i Øresund
når op på kritiske niveauer om sommeren og efteråret.
Det er ikke udredt, hvordan disse lave iltniveauer indvirker på Øresunds bundfauna, men det vurderes eksempelvis, at det er årsagen til tilbagegangen i Haploops
-samfundene (samfund af små krebsdyr på blød bund)
nord for Hven.

Syre är en förutsättning för ett artrikt liv både på land
och i havet. Om syrebrist uppstår medför det allvarliga
konsekvenser för både djur och växter.
Vattenmassan i Öresund är skiktad så att saltare och
tyngre Kattegattvatten flyter nära havsbottnen och det
sötare Östersjövattnet flyter ovanpå. Beroende på utflödet av Östersjövatten är strömmarna i Öresund ofta
norrgående. Vattenmassorna blandas sällan med varandra
och gränsen mellan vattenmassorna kallas för salthaltssprångskikt eller haloklin. Ytvattnet är ofta syrerikt och
näringsfattigt eftersom produktionen av bl. a. plankton är
hög. Bottenvattnet är däremot ofta syrefattigt och
näringsrikt på grund av syrekrävande nedbrytning av dött
organiskt material. En tunn vattenmassa under en djupliggande haloklin kan påskynda syrebristen i bottenvattnet.
Påfyllning av syre i djupvattnet kan endast ske genom
tillförsel av syrerikt vatten eller genom en vertikal omblandning, främst genom kraftiga vindar. Redan vid syrehalter på 3,5 ml per liter påverkas vissa arter och kring 2
ml per liter dör många stationära arter medan andra flyr
området. När syret är slut, övergår nedbrytning av organiskt material från aerobt (kräver syre) till anaerobt
(kräver inte syre) genom att bakterier utnyttjar sulfat som
syrekälla istället och svavelväte bildas. Svavelväte är direkt giftigt för de flesta levande organismer och leder till
döda bottnar.
Syrehalterna skiftar över året och oftast är de som lägst
under hösten innan (höst) stormar blandat om vattnet.
Bottenvattnet är fortfarande relativt varmt på hösten och
varmt vatten löser mindre syre medan nedbrytningen av
organiskt material, som kräver syre, är hög i slutet av tillväxtsäsongen.
Utanför Råå och Ven har Helsingborg stad och Landskrona stad egna mätsonder. Mätdata registreras en gång
per timme under hela året. Data från dessa visar tydligt
hur syrehalterna i Öresund når kritiska nivåer under sommar och höst. Vilken påverkan dessa låga syrenivåer har
på Öresunds bottenfauna är inte utrett men de tros till
exempel ligga bakom utslagningen av Haploopssamhällen (samhällen av små kräftdjur på mjukbottnar)
norr om Ven.

Periodevis iltsvind i Øresund er ikke nyt. Der er
imidlertid en risiko for, at iltsvindsperioderne kan
øge i antal og i længde i de dybe områder, hvor saltspringlaget er mest stabilt. Tendensen til at vandtemperaturene stiger, vil kunne bidrage til at forringe iltforholdene i Øresund og de omgivende kystvande
yderligere.

Periodvis syrebrist i Öresund är ingen ny företeelse.
Risken finns dock att perioder med syrebrist kan öka i
antal och i längd, huvudsakligen i områden under
språngskiktet. En uppvärmning av havsvatten kan bidra
till att försämra syresituationen i Öresund och omgivande kustvatten ytterligare.
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Målinger fra det danske Nationale Center for Miljø og
Energi (DCE) viser forskellige grader af iltsvind i perioden 2012-2017. Ifølge disse målinger var iltsvindet mest
udtalt i efteråret 2012 og 2016, hvilket også bekræftes af
svenske måleresultater ved Hven.

Punktmätningar från Nationalt Center for Miljø og
Energi visar på olika grader av syrebrist mellan 2012–
2017. Enligt deras mätningar var syrebristen i delar av
Öresund mest påtaglig under hösten 2012 och, vilket
även bekräftas från svenska mätresultaten, vid Ven.

