Artificiell syresättning av
Östersjöns djupbottnar
genom syrepumpning

Rapport 6522
NATURVÅRDSVERKET
isbn 978-91-620-6522-5
issn 0282-7298

Sammanfattning av två forskningsprojekt 2009–2011

Kan övergödningsproblemen i Östersjön åtgärdas med
nya tekniska lösningar?
Två forskningsprojekt har undersökt möjligheterna
att genom syrepumpning minska läckaget av fosfor
från havsbottnar. Metoden innebär att syrerikt vatten
från ytan pumpas ner till havsbottnar med låg syrehalt.

Artificiell syresättning av
Östersjöns djupbottnar
genom syrepumpning
Sammanfattning av två forskningsprojekt 2009–2011

När bottenvattnet blir syresatt kan fosfor bindas fast i
sedimenten, vilket bidrar till att minska återcirkulationen
av fosfor i ekosystemet.
Syrepumpning och fältstudier har utförts i tre kustnära pilotområden; i Byfjorden på svenska västkusten,
i Lännerstasundet i Stockholms skärgård samt i Ekenäs
skärgård i Finska viken. Projekten har även gjort modellberäkningar av syrepumpningens effekter på en större
geografisk skala.
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Förord
Enligt regeringsuppdrag 16, 2006 (M2006/5453/A) fick Naturvårdsverket i
uppdrag att efter samråd med Fiskeriverket, SMHI, SGU och SLU utreda möjliga
åtgärder, effekter och kostnader för att öka syrehalten och minska sediment
läckaget av fosfor där så behövs i Östersjöns bottenvatten. I uppdraget ingick
även att undersöka möjligheterna att använda vindkraft som en del i teknik
utvecklingen för syresättningen, liksom förutsättningarna för småskaliga
experiment på utvalda platser. År 2007 fick Naturvårdsverket ytterligare
ett uppdrag (M2007/4864/A), denna gång att utarbeta en plan för pilotprojekt
för syresättning av syrefattiga havsbottnar. De båda uppdragen redovisades
i rapporten ”Möjliga åtgärder och effekter för att minska fosforläckage från
Östersjöns syrefria bottnar” (NV DNR: 806-390-06 F/304-5453-07 Nh),
och en utlysning av forskningsmedel gjordes i februari 2008 tillsammans med
Vinnova och Formas för metodutveckling och genomförande av pilotförsök.
Två forskningsprojekt valdes ut för pilotförsöken (BOX & PROPPEN),
vars huvudsyfte var att undersöka om syresättning genom pumpning är en
möjlig metod för att minska läckage av fosfor från sediment på Östersjöns
syrefattiga bottnar. Pilotförsök genomfördes i tre kustnära områden. BOX
projektet gjorde fältundersökningar i Byfjorden i mellersta Bohuslän och
PROPPEN valde pilotområden i Lännerstasundet i Stockholms skärgård samt
i Sandöfjärden i Finska viken. Projekten startade 2009 och slutrapporterade i
mars 2012 till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Det ena
projektet, BOX, driver dock försök även under 2012 och kompletterande
resultat kommer att presenteras senare i år.
Projektens slutresultat har granskats av en oberoende forskargrupp med per
soner som har olika vetenskaplig bakgrund och kommer från tre nordiska länder.
Slutrapporterna med resultat från de båda projekten samt utlåtandet
från granskningsgruppen kan laddas ner från Naturvårdsverkets
(http://www.naturvardsverket.se) respektive Havs- och Vattenmyndighetens
(http://www.havochvatten.se) webbplatser.
I föreliggande rapport ges en svensk sammanfattning av de två projektens
huvudsakliga resultat av fältundersökningar och modellberäkningar. Den har
skrivits av Susanne Liljenström (Ekografen) med stöd av Cecilia Lindblad och
Jen Edgren på Naturvårdsverket samt Bertil Håkansson på Havs- och vatten
myndigheten.
Naturvårdsverket oktober 2012
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Sammanfattning
Forskningsprojekten BOX och PROPPEN har undersökt möjligheterna att
artificiellt syresätta havsbottnar i Östersjön genom att pumpa ner syrerikt havs
vatten från ytligare vattenlager. Syftet var att öka arealen syresatta havsbottnar
och samtidigt minska sedimentens läckage av fosfor. Att minska läckaget av
fosfor anses viktigt eftersom det bland annat bidrar till blomningar av cyano
bakterier (blågrönalger). Syresättning genom pumpning ska ses som ett kom
plement till andra åtgärder som direkt minskar gödslande utsläpp från land.
De båda forskningsprojekten pågick under tre år, 2009 till 2011, och
finansierades av Naturvårdsverket, Vinnova och Formas.
Pumpar placerades ut i tre pilotområden: i Byfjorden på svenska väst
kusten, i Lännerstasundet i Stockholms innerskärgård samt i Sandöfjärden i
Ekenäs skärgård i Finska viken. Fältarbetet kompletterades med laboratorie
studier och med teoretiska beräkningar. Möjligheter och risker med mer storska
lig syrepumpning uppskattades genom datamodelleringar för Egentliga Östersjön
och Finska viken. Inom projektet utreddes även syrepumpningens kostnads
effektivitet i relation till pågående metoder för att minska näringsutsläppen.

Resultat
I två av studieområdena förbättrade pumpningen syreförhållandena i botten
vattnet, dels direkt genom att tillföra syre via ytvattnet och dels indirekt genom
att påverka bottenvattnets densitet så att syrerikt bottenvatten från omgivningen
strömmade in. I det tredje studieområdet (Sandöfjärden) var pumpningen inte
tillräcklig för att syresätta bottenvattnet.
När syrehalten i bottenvattnet ökade minskade sedimentens läckage av
fosfor, i enlighet med förväntningarna. De direkta mekanismerna för fosfors
bindningskapacitet har inte utretts ytterligare under projekttiden, men tidigare
beräkningar och experimentella studier har visat en komplex bild där halterna
av bland annat syre, järn och mangan är avgörande för fosforflödet ur sedimen
ten. I slutet av 2012 presenterar BOX kompletterande resultat som berör detta.
I Sandöfjärden, där syrerika förhållanden inte kunde nås, fortsatte sedi
mentens läckage av fosfor och andra näringsämnen. Ammoniumhalterna var
till och med högre än tidigare, förmodligen på grund av att det nerpumpade
ytvattnet värmde sedimenten och därmed stimulerade till ökad mikrobiell
aktivitet i bottnarna.
För att upptäcka andra effekter av syrepumpningen i studieområdena
undersöktes bland annat förekomst och sammansättning av växtplankton.
Eventuellt läckage av toxiner från de tidigare syrefria sedimenten mättes. Sådana
effekter kunde dock inte registreras.
De socioekonomiska aspekterna av en förbättrad bottenmiljö i Östersjön
genom syrepumpning undersöktes med enkätundersökningar i Sverige, Finland
och Litauen. Analyserna visade att de tillfrågade är beredda att betala för syre
pumpning om det innebär en snabbare förbättring av Östersjöns miljösituation
– under förutsättning att fördelarna överväger kostnader och risker.
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En analys av syresättningens kostnadseffektivitet, utförd av PROPPENprojektet, visade att syrepumpning i stor skala inte är ekonomiskt rimligt
jämfört med nuvarande åtgärder för näringsämnesreducering. Dock kan
syrepumpning, i enskilda mindre kustnära bassängområden, vara kostnads
effektivt i syfte att påskynda återhämtningen förutsatt att den lokala närings
ämnesbelastningen är låg.
Båda projekten hade inledningsvis tekniska problem med pumpar och annan
utrustning. PROPPEN använde teknik och metoder som tidigare använts i
insjöar. BOX utvecklade en ny pumpanläggning. De marina förhållandena med
saltvatten, vågsvall och påväxt av organismer satte såväl utrustning som under
håll på prov. Anläggnings- och reparationsarbeten krävde båtar och kranar av
god kapacitet liksom tillgång till dykare. Arbetet påverkades dessutom av att
två ovanligt stränga vintrar med långvarig isläggning och kyla inföll under
projekttiden.

Slutsatser
De två projekten drar delvis olika slutsatser av sina undersökningar. Forskarna
i BOX anser att fördelarna med syrepumpning överväger riskerna och rekom
menderar därför att syrepumpning i större skala testas så snart som möjligt,
exempelvis i Bornholmsdjupet. Enligt forskarna i PROPPEN kan syrepumpning
vara ett alternativ i kustnära områden med lämpliga fysiska och geografiska
förhållanden, men innan metoden testas i utsjöområden och i större skala
behöver både ekologiska risker och tekniska förutsättningar utredas ytterligare.
Resultat från BOX och PROPPEN har utvärderats av en referensgrupp
med oberoende forskare, på uppdrag av Naturvårdsverket. I sin rapport påpe
kar referensgruppen att ytterligare kunskap om syrepumpningens effekter på
ekosystemet behövs. Exempelvis är det oklart hur de salthalts- och temperatur
förändringar som pumpningen åstadkommer kan påverka de biologiska och
kemiska förhållandena i bottenvattnet. Referensgruppen anser därför att kun
skapsunderlaget inte är tillräckligt för att gå vidare med fullskaliga experiment
i Egentliga Östersjöns utsjöområden.
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Summary
The BOX and PROPPEN research projects investigated the possibility to arti
ficially oxygenate the seabed of the Baltic Sea by pumping down oxygen-rich
seawater from the surface. The primary aim was to increase the extent of oxy
genated seabed while at the same time reduce leaching of phosphorus from
the sediment. Reducing phosphorus leaching is an important goal because
phosphorus contributes to cyanobacteria (blue-green algae) blooms. In this
context, oxygenation by pumping has been proposed as a complement to
other measures that directly reduce phosphorus emissions from land.
These two research projects ran for three years, from 2009 to 2011,
and were funded by the Swedish Environmental Protection Agency, and
the Swedish research agencies Vinnova and Formas.
Pumping was tested in three pilot areas: Byfjord on the Swedish west
coast; Lännerstasundet in the Stockholm archipelago; and Sandöfjärden in
Finnish Ekenäs archipelago. Field work was supplemented by laboratory stu
dies and theoretical calculations. Risks and benefits of larger-scale oxygen
pumping were estimated by mathematical modeling for the Baltic Proper and
the Gulf of Finland. Evaluations of the cost-effectiveness of oxygen pumping
relative to current methods of nutrient reduction were undertaken.

Results
In two of the three study areas oxygen conditions in the bottom waters were
improved directly by pumping of oxygen-rich surface waters, and indirectly
by altering the density of the bottom water, which in-turn caused oxygen-rich
water from adjacent areas to be drawn in. In the third study area (Sandöfjärden)
pumping was insufficient to oxygenate the bottom water.
Increased oxygen levels in bottom waters caused corresponding decreases
in sediment leaching of phosphorus, which was in line with expectations.
Mechanisms of phosphorus binding capacity were not investigated during the
projects, however previous calculations and experimental studies have revealed
a complex picture in which levels of several elements including oxygen, iron,
and manganese determine phosphorus release from the sediments. The BOX
project will present further results on these processes at the end of 2012.
In Sandöfjärden, oxygenated conditions were not achieved and phosphorus
and other nutrients continued to leach from the sediment. Ammonia concen
trations increased over the course of the experiment, probably because pumping
warm surface waters to the seafloor caused sediment temperatures to rise,
leading to an increase in microbial activity.
Phytoplankton community composition, and several other factors such
as leakage of toxins from the (previously) anoxic sediments, were also exami
ned to assess additional effects of pumping in the study areas. No such effects
were detected.
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The socio-economic consequences of using oxygen pumping to improve Baltic
seabed habitats were assessed by questionnaires in Sweden, Finland and
Lithuania. Analyses showed that respondents are willing to pay for oxygen
pumping if this leads to rapid improvement of the Baltic Sea environment –
but only on the condition that the benefits outweigh the costs and risks.
Cost-effectiveness analys performed by the PROPPEN project, showed
that that large-scale oxygen-pumping is not economically viable as a supple
ment to existing measures for nutrient reduction. Nonetheless, localised oxygen
pumping in small coastal basins could have positive net benefits and speed up
recovery of local habitats provided that nutrient loads are low.
Both projects encountered initial technical problems with pumps and other
equipment. The PROPPEN project applied techniques and methods previously
used in lakes, whereas the BOX project developed a new pumping plant. In both
cases, marine conditions, waves and the growth of “fouling” organisms put
equipment and maintenance routines to the test. Construction and repair work
required access to appropriate boats and cranes, as well as divers. Work was
also affected by two unusually harsh winters with prolonged periods of low
temperatures and sea-ice during the project.

Conclusions
The two projects draw somewhat different conclusions. Scientists in the BOX
project believe that the benefits of oxygen pumping outweigh the risks and
therefore recommend large-scale testing of oxygen pumping as soon as possible,
for example in the Bornholm Basin. In contrast, researchers in the PROPPEN
project believe that although local oxygen pumping may be an option for
coastal areas with appropriate physical and geographical conditions, further
investigation of the ecological risks and technical requirements is needed
before the method is ready to be tested at larger scales or in offshore areas.
The results from both projects have been evaluated by a reference group
of independent researchers on behalf of the Swedish Environmental Protection
Agency. Their report highlights the need for further knowledge of the ecosystem
effects of oxygen pumping. For example, it is unclear how changes in salinity
and temperature caused by oxygen pumping will affect the biological and
chemical conditions of bottom water. The Reference Group therefore believes
that the existing knowledge-base is insufficient to justify full-scale experiments
in offshore areas of the Baltic Proper.
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1 Bakgrund
Trots politiska överenskommelser och olika åtgärder för att begränsa utsläppen
avtar inte övergödningen i Östersjön. Lokalt har miljösituationen på flera håll
förbättrats när reningsverken kring tätorterna har byggts ut, men i Egentliga
Östersjöns utsjöområden ser man inga förbättringar. Omfattande algblomningar
och syrefria förhållanden på havsbottnar och i ovanliggande djupvatten är två
direkta effekter av övergödning. Från de syrefria bottnarna friges svavelväte
som är giftigt för både växter och djur.
För att långsiktigt minska effekterna av övergödning måste tillförseln av
kväve och fosfor från land begränsas. I HELCOMs aktionsplan för Östersjön
(Baltic Sea Action Plan, BSAP) har medlemsländerna kommit överens om hur
mycket utsläppen ska minska och en tidplan för detta. Men även om planen
följs fullt ut, kommer det att ta flera decennier innan det ger en tydlig effekt
ute i det öppna havet.

Figur 1. I de djupaste delarna av Egentliga Östersjön är syrebristen näst intill permanent. De mörklila
områdena visar bottenområden med tidvis total syrebrist. ILLUSTRATION: Biologisk mångfald i
Sverige (Monitor 22), Naturvårdsverket 2011.

1.1 Fosfor – växtnäringsämne i överskott
En anledning till varför situationen inte har förbättrats är de stora mängder
fosfor som har lagrats upp i bottenvatten och sediment genom åren. Fosfor är
ett grundämne, och liksom kväve nödvändigt för produktionen av biologiskt
liv. Problemet är att utsläppen från främst jordbruk och reningsverk runt
Östersjön har skapat ett överskott av både fosfor och kväve, och därmed
en överproduktion av framför allt växtplankton.
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När plankton och annat dött organiskt material faller ner till havsbottnen
bryts det ner i en process där syre förbrukas och fosfor frigörs. I syrerika miljöer
binds en del av detta fosfor till sedimenten och blir på så vis inte tillgängligt
för ny biologisk produktion. Under syrefattiga förhållanden däremot, frigörs
fosfor från sedimenten och bidrar till en ökad produktion. Den exakta meka
nismen för detta är inte helt klarlagd men en förklaringsteori är att i syrerika
miljöer binds fosfor till järnjoner som finns i vattnet, och faller till bottnen
som järn-fosforföreningar. Under syrefria förhållanden binder järnet i stället till
sulfatjoner och bildar sulfider, och fosfor frisätts till vattenmassan som fosfat.
En ond cirkel
Om fosfor från bottnarna når upp till de övre, ljusa vattenlager där fotosyntesen
sker kan det utnyttjas som växtnäringsämne av växtplankton. Särskilt gynnas
cyanobakterier (blågröna alger). Till skillnad från andra planktonalger kan
cyanobakterierna utnyttja det luftkväve som finns löst i vattnet. Eftersom
tillgången på luftkväve är närmast obegränsad styrs cyanobakteriernas till
växt därmed av fosfor istället för kväve. Blomningarna av cyanobakterier i
Egentliga Östersjön beräknas ha ökat omkring nio gånger sedan 1900-talets
början, enligt Naturvårdsverket.
Fosfor från de syrefattiga sedimenten anses därför hålla igång en ond cirkel
där stora cyanobakterieblomningar leder till att mer organiskt material faller
ner till havsbottnarna för att brytas ner. Det i sin tur innebär att förbrukningen
av syre ökar i bottenvattnet, varvid syrebristen förvärras och läckaget av fosfor
från bottnarna fortsätter.

Figur 2. Självförstärkande process. Överskottet av fosfor gynnar stora blomningar med cyanobakterier.
När den biologiska produktionen ökar leder det till att mer syre förbrukas i bottenvattnet och att
sedimenten släpper ifrån sig mer fosfor. På så vis blir övergödningen i Egentliga Östersjön självförstärkande. Även kväve spelar stor för övergödningen men har utelämnats i denna förenklade figur.
ILLUSTRATION: Ekografen.
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1.2 Artificiell syresättning testas
För att påskynda förbättringen i Östersjöns djupa bottnar diskuteras olika
metoder för att binda fast överskottet av fosfor i sedimenten, exempelvis
genom att syresätta bottenvattnet med tekniska metoder. Detta ska ses som
ett komplement till åtgärder som minskar utsläppen från land.
Det finns olika förslag för hur man skulle kunna syresätta havsbottnarna.
En metod som tidigare har använts för att restaurera övergödda sjöar i både
Sverige och Finland är att pumpa ner syrerikt vatten från ytan. I februari 2008
beviljade Naturvårdsverket, Vinnova och Formas medel till två forsknings
projekt för att studera möjligheterna att artificiellt syresätta havsbottnar i
Östersjön genom syrepumpning, i syfte att minska läckaget av gödslande
fosfor från bottensedimenten. De två projekten är BOX (Baltic Deepwater
Oxygenation) samordnat vid Göteborgs universitet, och PROPPEN (Controlling
benthic release of phosphorus in different Baltic Sea scales) med ledning från
Finlands Miljöcentral SYKE. Projekten startade 2009 och pågick under tre år.
PROPPEN-projektet är nu avslutat men BOX fortsätter sin verksamhet, delvis
med annan finansiering, och kommer att presentera kompletterande resultat i
slutet av 2012.

Politiska mål ska minska övergödningen
Sverige har två nationella miljökvalitetsmål som berör övergödning; ”Ingen övergödning”
och ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Båda antogs av riksdagen 1999
med målet att Sverige inom en generation skulle vara kvitt sina övergödningsproblem,
så väl till havs som i inlandsvattnen. Men för att komma till rätta med problemen krävs
internationellt samarbete:
• Redan i mitten av 1980-talet åtog sig berörda länder inom ramen för
Helsingforskommissionen (HELCOM) och OSPAR att till år 1995 halvera den av
människan orsakade näringstillförseln till Östersjön och Nordsjön.
• Enligt EU:s ramdirektiv för vatten som antogs år 2000 ska samtliga kustvatten i
EU-länderna senast år 2015 ha uppnått ”god ekologisk status”. Det innebär att
vattenkvalitet, flora och bottenfauna inte ska avvika alltför mycket från förhållandena
i opåverkade områden.
• I november 2007 antogs HELCOMs aktionsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan,
BSAP. Där åtar sig medlemsländerna att bekämpa övergödningen genom minskade
utsläpp enligt en bestämd tidtabell.
• EU:s havsmiljödirektiv antogs år 2008 och har målet att uppnå ”god miljöstatus” i
havsmiljön senast år 2021. Det innebär att den biologiska mångfalden ska bevaras
och att övergödningens negativa effekter ”reduceras till ett minimum”.
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Svåra förutsättningar för naturlig syresättning gör Östersjön extra känsligt
Mycket förenklat kan vattencirkulationen i Östersjön beskrivas som att bräckt vatten med
låg salthalt strömmar ut via Öresund och att saltare vatten från Kattegatt strömmar in.
Detta vattenutbyte drivs väsentligen av vattenståndsskillnader; när det är högre vattenstånd
i Kattegatt än i sydvästra Östersjön sker ett inflöde, och när det är lägre sker ett utflöde.
Eftersom vattnet från Kattegatt är saltare och därmed tyngre lägger det sig under det
bräckta vattnet. Skillnaden i salthalt gör att de båda vattenlagren har olika täthet, densitet,
och de blandar sig därför inte med varandra. En salthaltskiktning bildas på cirka 60 m
djup som hindrar syrerikt vatten från ytan att komma ner till bottnen.
Östersjön är uppdelad i flera olika delbassänger. De kan vara 100 meter djupa eller
mer; exempelvis är Bornholmsdjupet cirka 105 meter djupt, Gotlandsdjupet 249 meter
och Östersjöns största djup Landsortsdjupet 459 meter. Bassängerna avgränsas av botten
trösklar och grunda bankar vilket försvårar djupvattnets rörelser mellan olika bassänger.
Sammantaget är vattenrörelserna i Östersjön därmed begränsade, både horisontellt
och vertikalt. Detta är en viktig anledning till varför syrebrist uppstår i djupområdena.

Figur 3. Profil av Östersjöns bottentopografi och salthalt på olika djup, inklusive Skagerrak och
Kattegatt. Diagrammet visar salthalten i promille på olika djup. Här framgår att djupvattnet är
saltare än ytvattnet. I Kattegatt och i Egentliga Östersjön är yt- och djupvatten åtskilda av en
markant halokolin (salthaltsskiktning) på ca 15 respektive 60–80 meters djup. ILLUSTRATION:
Förändringar under ytan (Monitor 19), Naturvårdsverket 2005.
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2 Försöksområden för pumpning
Syresättning av bottnarna i Egentliga Östersjön skulle kräva storskalig pump
ning med omfattande krav på både teknik och resurser. För att undersöka
syrepumpningens funktion och effekter i liten skala utförde projekten fältstudier
i tre försöksområden: Byfjorden i mellersta Bohuslän, Lännerstasundet i
Stockholms skärgård och Sandöfjärden sydöst om Ekenäs i Finska viken se
figur 4. I dessa områden placerades pumpar ut i havsmiljön och effekterna av
pumpningen undersöktes på olika sätt. Avsikten var också att dra slutsatser
om syrepumpningens möjligheter och risker i stor skala.
Alla studieområden ligger kustnära och deras miljöförhållanden är kända
sedan tidigare. Områdenas bottentopografi är sådan att ytvattnet kan cirkulera
fritt men att djupvattnets rörelser begränsas av bottentrösklar (uppgrundningar).
I två områden råder sedan länge mer eller mindre ständig syrebrist, medan det
tredje årligen drabbas av återkommande syrebrist på sensommaren.

Figur 4. Syrepumpning testades i tre försöksområden; Byfjorden och Lännerstasundet i Sverige
samt i Sandöfjärden i Finland. KARTA: Metria.
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2.1 Byfjorden
Byfjorden ligger på svenska västkusten, vid Uddevalla drygt 80 km norr
om Göteborg, se figur 5. Fjorden ligger längst in i ett system av flera fjordar
som skiljs från varandra genom trånga sund och uppgrundningar. Byfjorden
är starkt skiktad med ett övre utsötat vattenlager från ytan och ner till
15–20 meters djup, och ett undre bottenvatten med betydligt högre salthalt.
Ytvattnet cirkulerar fritt och byts ofta ut genom inflöden från Havstens
fjorden men utbytet av djupvatten begränsas av en mynningströskel vid
Sunninge sund. Bottenvattnet byts normalt ut vartannat till vart femte år, och
i fjordens djupare delar råder därför mer eller mindre permanent syrebrist.
Salthalten i Byfjordens ytvatten är cirka 23 promille men varierar kraftigt
under året och även mellan olika år. Det beror på inverkan från den Baltiska
ytströmmen som för med sig utsötat vatten från Östersjön, men också på
sötvattenstillförseln från Bäveån som har sitt utlopp i fjorden. Bottenvattnets
salthalt är mer stabil och ligger runt 30 promille året om.
Vattenkvaliteten i Byfjorden är till stor del präglade av mänskliga verk
samheter i och runt Uddevalla. Vid sidan av enskilda och kommunala avlopp
från kommunens drygt 50 000 invånare finns flera industrier och en omfattande
hamnverksamhet, och bottensedimenten är förorenade av miljögifter. Via främst
Bäveån tillförs kväve och fosfor från omgivande jordbruk och skogsmarker.
Sedan kväverening infördes 1994 i det kommunala reningsverket har kväve
halterna i ytvattnet minskat med cirka 10 procent. Motsvarande minskning
kan dock inte avläsas i djupvattnet.

Figur 5. Byfjorden ligger på svenska västkusten. Ytvattnet byts ofta ut genom inflöden från Havstens
fjorden, men utbytet av djupvatten begränsas av en tröskel vid Sunninge sund. KARTA: Metria.
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Syrebristen i Byfjordens djupare delar har varit mer eller mindre permanent
under lång tid. Det finns inga bottendjur i sedimenten som är svarta och luktar
illa av svavelväte.
BOX-projektet valde Byfjorden eftersom den har varit nästan permanent
syrefri under lång tid, och därför ansågs mycket lämplig för att studera hur
fosfordynamiken förändras då tidigare syrefria bottnar syresätts. Dessutom
var de oceanografiska förhållandena väl undersökta sedan tidigare, utbytet
av vatten och näringsämnen med omgivande vattenområden relativt lätta att
mäta och den externa tillförseln av näringsämnen känd. Djupvattnets volym
är inte större än att det bedömdes kunna syresättas med en måttlig pumpinsats.
BOX hade även planerat att arbeta i Kanholmsfjärden i Stockholms skär
gård. Genom att syrepumpa i ett område med högre salthalt än i Egentliga
Östersjöns djupvatten (Byfjorden) och i ett med lägre (Kanholmsfjärden), var
tanken att studera hur vattnets salthalt påverkar fosfordynamiken i sedimenten.
Pumpningen fungerade dock inte som avsett i Kanholmsfjärden, men projektet
utförde ändå en del mätningar av fosfordynamiken under olika syreförhållan
den i fjärden.

2.2 Lännerstasundet
Lännerstasundet är en del av Stockholms inneskärgård och ligger i Nacka
kommun, se figur 6. Ytvattnet står i förbindelse med Östersjöns mellan- och
ytterskärgårdar men är starkt påverkat av sötvattenstillflödet från Mälaren.
Två bottentrösklar begränsar in- och utflödet av bottenvatten.
Salthalten i Lännerstasundets ytvatten är mellan 1–4 promille och något
högre i bottenvattnet. Skillnaderna i salthalt skapar en skiktning i vattnet
som förhindrar att syrerikt vatten från ytan blandas ner i bottenvattnet. Därför
uppstår syrefria perioder som kan vara mellan ett och fyra år. Goda syreförhållanden
i bottenvattnet är ovanliga och kortvariga. Sedimenten är svartfärgade och
luktar starkt av svavelväte, och djurlivet är begränsat till ett fåtal tåliga arter som
klarar miljöer med låga syrehalter.
Vattnet i Lännerstasundet är tydligt påverkat av näringstillförsel och andra
utsläpp från Stockholms inre vatten. Ett speciellt problem utgör de fiberbankar
från ett nedlagt pappersbruk som finns på bottnen, och som innehåller kvick
silver i låga koncentrationer.
Lännerstasundet består av två delbassänger som är mycket lika varandra
geomorfologiskt och vattenkemiskt. Miljöövervakning har pågått i den västra
delbassängen sedan 1992, och värden därifrån anses spegla förhållandena
även i den östra bassängen. Det var bland annat detta som gjorde att PROPPENprojektet valde Lännerstasundet som en lämplig plats att studera effekterna
av syrepumpning. Försöken utfördes i den östra delbassängen med den västra
som referensområde.
Målsättningen i Lännerstasundet var att undersöka om pumpning skulle
kunna återställa de syrerika förhållandena i bottenvattnet och därmed också
sedimentens förmåga att binda fosfor.
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NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6522
Artificiell syresättning av Östersjöns djupbottnar genom syrepumpning

Figur 6. Lännerstasundet ligger relativt långt in i Stockholms skärgård. Sundet delas i två delbassänger
genom en uppgrundning norr om Fisksätraholmen (streckade linjen). Syrepumpningsförsöken utfördes i
den östra bassängen, medan den västra användes som referensområde. KARTA: Metria.

2.3 Sandöfjärden
Sandöfjärden ligger i ett ytterskärgårdsområde sydost om Ekenäs i nordvästra
Finska viken, se figur 7. Ytvattnet blandas relativt fritt med omgivande vatten
områden men områdets bottentopografi begränsar utbytet av bottenvatten.
Salthalten är 5–6 promille både i yt- och bottenvatten. Vattnets ombland
ning i djupled är därför inte nämnvärt begränsat av någon salthaltsskiktning.
Däremot värms ytvattnet upp sommartid och en temperaturskiktning bildas
med ett övre varmare och ett nedre, kallare vattenlager. Syret i det nedre vatten
lagret förbrukas successivt och i juli uppstår vanligtvis en period med syrebrist i
bottenvattnet. Till skillnad från i Byfjorden och Lännerstasundet är syrebristen i
Sandöfjärden alltså säsongsmässig. På hösten när det blir kyligare och tempera
turen sjunker i ytvattnet bryts vattenskiktningen upp, syrerikt vattnet blandas ner
i bottenvattnet och syrebristen hävs.
Den lokala tillförseln av näringsämnen till Sandöfjärden kan betraktas som
obetydlig, eftersom det inte finns några vattendrag som mynnar i området och
inte heller några kända punktutsläpp.
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Målsättningen för PROPPEN-projektet i Sandöfjärden var att undersöka om
pumpningen kunde upprätthålla de syrerika bottenförhållandena och sedi
mentens upptag av fosfor även efter att temperaturskiktningen bildats på sen
sommaren. Sandöfjärden var ett lämpligt studieområde eftersom det sedan
tidigare fanns bakgrundsdata från området så att effekterna av syrepumpning
kunde utvärderas.

Figur 7. Sandöfjärden ligger i ett relativt exponerat skärgårdsområde i Finska viken. Ytvattnet blandas
fritt med omgivande vattenområden, men bottenvattnets rörelser begränsas av områdets botten
topografi. KARTA: Metria & PROPPEN, © Maanmittauslaitoksen lupa nro 181/MYY/08-V.

Tabell 1. Studieområden för syrepumpning.
Byfjorden

Lännerstasundet

Sandöfjärden

Projekt

BOX

PROPPEN

PROPPEN

Total vattenvolym, 106 m3

137,7

5,5

170,3

Vattenvolym under tröskeldjup,
106 m3

68

2,2

53

Areal, km2

6

0,5

16,8

Maxdjup, m

50

21

31

Djup vid ingångströskel, m

14

8,6 & 3

11

Salthalt vid ytan, ‰

20–25

1–4

5–6

Salthalt i bottenvattnet, ‰

30–31

3–5

5–6

Temperatur i bottenvattnet, ° C

6–7

4–6

4–10

Referens för tolkning av resultat

Innan pumpningen
startade

Västra
delbassängen

Innan pumpningen
startade
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3 Syrepumpning – metoder
och teknik
Någon utprovad utrustning och metodik för syrepumpning i marin miljö finns
inte. Pumpningsförsöken i Lännerstasundet och Sandöfjärden utfördes med
utrustning som tidigare använts i insjöar. Projektet i Byfjorden utvecklade en
ny pumpanläggning. Efter en del inledande problem fungerade utrustningen
i samtliga studieområden relativt väl, även om de mer marina förhållandena
i Byfjorden och Sandöfjärden med vågsvall och saltvatten satte såväl utrustning
som underhåll på prov. Lämpliga platser för pumparnas placering hittades med
hjälp av sjökort och olika undersökningar av bottentopografin.
Tillstånd krävdes
I Finland används syrepumpning för att uppfylla villkoren i miljötillstånd
för exempelvis avloppsreningsverk och pappersbruk, och i sådana fall krävs
inte något särskilt tillstånd för pumpningen. Men för detta forskningsprojekt
måste PROPPEN begära tillstånd av privata markägare och lämna in en
anmälan till de lokala miljömyndigheterna i Finland, samt anmäla försöken
i Lännerstasundet till Nacka kommun och till Länsstyrelsen i Stockholms län.
På grund av den livliga båttrafiken i Lännerstasundet markerades pumpens
placering ut med bojar, för vilka krävdes tillstånd från Transportstyrelsen.
BOX behövde tillstånd från Uddevalla kommun och från Länsstyrelsen i
Västra Götaland. För att erhålla dessa fick BOX ändra pumpanläggningens
ursprungliga placering av hänsyn till fartygstrafiken till och från Uddevalla
hamn, samt upprätta ett miljökontrollprogram.

3.1 Teknisk beskrivning av pumparna
Vid försöken i Sandöfjärden och Lännerstasundet användes så kallade Mixoxpumpar, se figur 8. Pumpar av denna typ används rutinmässigt i Finland för
sjörestaureringar, och har även prövats i en skyddad brackvattensmiljö i finska
Pojoviken. Pumparna förankrades på havsbottnen med stålvajrar (diameter
6 mm) och tolv betongklumpar à 25 kg. För att skydda pumparna från vågor
och is installerades de en bit under vattenytan och märktes ut med bojar.
Mixox-pumparna anslöts till en el-central på land via långa elkablar på 400
till 1 400 meter.
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Figur 8. Vid försöken i Sandöfjärden och Lännerstasundet användes sk Mixox-pumpar. Pumpar
och olika mätinstrument förankrades under ytan och märktes ut med bojar. FOTO: PROPPEN,
Erkki Saarijärvi.

I Byfjorden var den ursprungliga planen att utveckla en vindkraftdriven pump,
vilket dock inte fullföljdes. I samarbete med ett konsultföretag konstruerades
istället en anläggning med två eldrivna pumpar upphängda i en fjädrande
avlastare under en pontonbrygga i betong, se figur 9. Bryggan förankrades
på havsbottnen med fyra ankare om vardera 1 ton. Pumparna matades med
ström från en el-central på land via två kraftkablar à 250 meter samt två
kablar för motorstyrning.

Figur 9. I Byfjorden konstruerade BOX-projektet en anläggning där
två pumpar hängdes upp under en pontonbrygga. Vattnet pumpas från
ytan genom långa rör och pressas ut vid bottnen genom fyra stora munstycken (lilla bilden). FOTO: Bengt Liljebladh.
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Tabell 2. Pumpar i pilotförsöken.
Byfjorden
(137,7x10 m )

(vattenvolym)

6

3

Lännerstasundet

Sandöfjärden

(5,5x10 m )

(170,3x106 m3)

6

3

2 (dubbelpump)

1

6

2 (2 pumpar)

1

6 (6 pumpar)

82 000

520 000–600 000

2009: 0

2009: 1,2

2009: 13

2010: 14

2010: 2

2010: 53

2011: 42

2011: 10

2011: 63

Drift

Elkabel

Elkabel

Elkabel

Energiförbrukning,
kWh/dygn o pump

576 (dubbelpump)

60

360–504

Djup för vattenintag, m

2,3

3,5

2009: 3,5

Antal pumpar
Pumpflöde, m /s
3

Pumpad vattenmängd/
dygn, m3
Pumpad vattenmängd/år,
106 m3

170 000

2010: 3,5
2011: 7
Djup för vattenutsläpp, m

2009: –

2009: 15

2009: 20

2010: 32 resp 37 m

2010: 11

2010: 17

2011: 35 m (båda
pumpar)

2011: 11

2011: 17

3.2 Beräkning av pumpflöden
Projekten använde olika metoder för att komma fram till hur mycket vatten som
behövde pumpas för att syrerika bottenförhållanden skulle uppnås. I Lännersta
sundet och Sandöfjärden beräknades först bottenvattenvolymer och sediment
arealer med hjälp av sjökort. Därefter skattades det sammanlagda syrebehovet
i vatten och sediment, och vattenvolymer innehållande motsvarande mängd
syre pumpades ner. I Byfjorden var syftet med pumpningen inte primärt att
syresätta djupbassängen med syre från det nerpumpade vattnet direkt, utan att
sänka tätheten i det befintliga bottenvattnet och därmed öka frekvensen av
inflöden med syrerikt bottenvatten via Havstensfjorden. Pumpflödet beräknades
med hjälp av en matematisk modell.
Rätt pumpkapacitet var avgörande för utgången av syrepumpningen,
vilket försöken i Sandöfjärden visade. Där räckte inte de nerpumpade syre
mängderna till för att hålla området syresatt, syrehalten i det bottennära
vattnet minskade till nollnivå under sommaren och läckaget av fosfor från
sedimenten fortsatte.

3.3 Pumpningsperioder
Att utveckla pumpsystemet i Byfjorden och erhålla nödvändiga tillstånd tog
längre tid än planerat, och det var först under projektets andra år som pump
ningen kom igång. Pumparna startades i juni 2010 men fick stängas av nästan
omedelbart på grund av olika tekniska problem. De startades sedan om i
oktober 2010 och pumpade tills slutet av februari 2011 då ett kraftigt vågsvall

22

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6522
Artificiell syresättning av Östersjöns djupbottnar genom syrepumpning

skadade anläggningen. Den stränga vintern 2010/2011 med långvarig isläggning
försenade reparationsarbetena. Skadornas omfattning var dessutom större än
förväntat, och inte förrän i slutet av juni 2011 kunde pumpningen återupptas.
Därefter fungerade anläggningen utan större problem.
Pumpen i Lännerstasundet installerades och startades i juni 2009 men fick
nästan omedelbart stoppas. Bottenvattnet innehöll nämligen höga halter med
giftigt svavelväte, och för att inte riskera att detta skulle spridas till områden
med biologiskt liv avbröts pumpningen. I början av december startades pumpen
åter, men stoppades strax före jul. Det främsta skälet var att isläggningen i
området lockade till skridskoåkning och annat friluftsliv, och av säkerhetsskäl
ville man undvika att försämra isens kvalitet. I slutet av maj 2010 startades
pumpen igen för att stoppas en knapp månad senare då syrehalterna i botten
vattnet var tillfredsställande. Området höll sig väl syresatt resten av året och
någon ytterligare pumpning gjordes inte under 2010. Året därpå startades
pumpen i juni och var därefter i drift fram till slutet av oktober då syreför
hållandena var tillfredsställande.
I Sandöfjärden syftade pumpningen till att försöka upprätthålla vinterhalv
årets syrerika förhållanden, och att undvika den syrebrist som brukar uppstå
i bottenvattnet varje år på sensommaren. Pumpning utfördes därför under
sommar och höst. Sex pumpar installerades och startades successivt i augusti–
september 2009. Pumparna stoppades i oktober när goda syreförhållanden
rådde i bottenvattnet. År 2010 startades pumparna i juni men stoppades
redan i slutet av månaden, eftersom det mycket varma sommarvädret skapade
höga temperaturen i ytvattnet och man ville undvika att värma upp botten
vattnet. I mitten av juli startades pumparna åter. I början av augusti upptäcktes
allvarliga korrosionsskador på två pumpar som fick stängas av. Under en månad
användes därför bara fyra pumpar. Efter att nya enheter installerats var sex
pumpar i drift fram till den 20 oktober då goda syreförhållanden rådde i botten
vattnet. Året därpå startades pumparna successivt från mitten av maj och
en månad senare var alla sex igång. Två av pumparna hade då bytts ut mot
enheter med större kapacitet. I slutet av augusti 2011 brast ankarlinan till en av
de nya pumparna och man hade även en del driftstopp på grund av problem
med elförsörjning under sensommar och tidig höst. I oktober stängdes samtliga
pumpar av.
Läs mer om projektens erfarenhet av utrustning och teknik i kapitel 4.
Tabell 3. Perioder för syrepumpning.
Byfjorden

Lännerstasundet

Sandöfjärden

2009

–

december
(15 dygn)

augusti–september
(62 dygn)

2010

juni
oktober–december
(70 dygn)

maj–juni
(25 dygn)

juni–oktober
(125 dygn)

2011

januari–februari
juni–december
(237 dygn)

juli–oktober
(123 dygn)

maj–oktober
(145 dygn)

Antal pumpdygn totalt

307

163

332
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4 Syrepumpning i liten skala
– fältstudier
För att undersöka effekterna av syrepumpning gjorde projekten fältundersök
ningar i de tre försöksområdena. Fasta mätinstrument placerades ut i vattnet
för att kontinuerligt registrera exempelvis temperatur, salthalt och syrehalt på
olika djup, se figur 10. Vattnets innehåll av fosfor och andra näringsämnen
analyserades med olika metoder. Det gjordes även provtagningar för att följa
om miljöförhållandena kunde förbättras så att djurlivet kunde komma tillbaka
på bottnarna.

Figur 10. För att studera hur syrepumpningen påverkade vattenmiljön utförde projekten olika provtagningar i studieområdena. Figuren visar en schematisk uppställning av en automatisk mätstation
i Sandöfjärden. Där registrerades förändringar i bland annat temperatur, salthalt, vattenströmmar
(RDCP & RCM9) och syrehalter. ILLUSTRATION: PROPPEN, Paula Väänänen.

4.1 Vattenflöden och syrehalter
Syrepumpningen fick såväl direkta som indirekta effekter på syreförhållandena
i studieområdena. Det nerpumpade syrerika vattnet syresatte bottenvattnet
direkt, exempelvis i Lännerstasundet där man använde ett högt pumpflöde
relativt bassängens vattenvolym. Där skapade det nerpumpade vattnet syrerika
förhållanden i bottenvattnet redan inom en vecka efter att pumpen startades
sommaren 2010.
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Figur 11. Schematisk illustration av vattenrörelser runt en Mixox-pump. Syrerikt vatten från ytan
pumpas ut vid bottnen och höjer syrehalterna i det bottennära vattnet. Det nerpumpade vattnet
söker sig uppåt igen på grund av sin lägre densitet (täthet), och drar då med sig bottenvatten i
rörelsen uppåt. ILLUSTRATION: PROPPEN, Erkki Saarijärvi.

Pumpningen initierade dessutom inflöden av vatten från omgivande områden
så att vattenutbyten skedde. Denna indirekta effekt beror på att det ner
pumpade ytvattnet späder ut och sänker salthalten i bottenvattnet och på
så vis minskar dess densitet (täthet). Det gör det möjligt för nytt vatten att
flöda in och tränga bort det gamla syrefattiga. Sådana vattenutbyten skedde
i både Byfjorden och Lännerstasundet, och i viss mån även i Sandöfjärden.
Vattenutbyten sker naturligt, men pumpningen gör att det händer oftare.
I Byfjorden skedde ett första inflöde av syrerikt bottenvatten i november
2010, knappt två månader efter att pumparna startades. Syrehalterna steg och
giftigt svavelväte neutraliserades. Ytterligare två vattenutbyten registrerades
under projekttiden, i oktober 2011 och i januari 2012. Fjorden har därefter
hållit sig syresatt med syrehalter i bottenvattnet på över 4 mg O2/l. Ytterligare
några mindre inflöden till djupvattnet skedde under projekttiden.
Liknande inflöden av syrerikt bottenvatten från omgivningen skedde även
i Lännerstasundet, både 2010 och 2011. Sommaren 2010 registrerades efter
tre veckors pumpning flera inflöden. Området hölls syresatt i flera månader
och giftigt svavelväte neutraliserades. Motsvarande vatteninflöden kunde inte
registreras i den västra delbassängen som utgjorde referensområde.
Pumpningen kunde inte förhindra syrebrist i Sandöfjärden
I Sandöfjärden initierade pumpningen inte något större vattenutbyte motsva
rande dem i Byfjorden och Lännerstasundet. Det förklaras enligt forskarna
framför allt av den otillräckliga pumpkapaciteten, men också av områdets
bottentopografi som försvårar inflöden av vatten från omgivningen.
Även pumpningens direkta syrehöjande effekt uteblev i Sandöfjärden. Trots
att stora mängder syrerikt vatten pumpades ner uppstod syrebrist i bottenvattnet
på sensommaren, enligt mönster från tidigare år, se figur 12. De pumpade vatten
mängderna borde enligt de teoretiska beräkningarna ha räckt till för att upp
rätthålla eller åtminstone försena syrebristen. Tänkbara förklaringar till varför
syremängderna inte räckte är enligt forskarna a) att pumpningen värmde botten
vattnet vilket ledde till ökad mikrobiell aktivitet och därmed ett ökat behov av
syre; b) att pumpningen försköt temperatursprångskiktet (termoklinen) uppåt
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så att den syreförbrukande bottenarealen blev större; c) att en betydande del
av syret som pumpades ner strömmade ut ur bassängen till omgivande områden
samt d) att de pumpade vattenmängderna var för små för att tillgodose syre
behovet.

Figur 12. Trots att stora mängder syrerikt ytvatten pumpades ner uppstod syrebrist på sensommaren
i Sandöfjärden. Diagrammet visar den totala mängden syre (kg) i bottenvattnet under åren 2009–
2011. DIAGRAM: PROPPEN.

Temperaturhöjning i bottenvatten och sediment
I Sandöfjärden observerades runt pumparna en temperaturhöjning på 4–5 grader i vattnet
vid bottnen, som en följd av att det nerpumpade ytvattnet var varmare än bottenvattnet.
Inflöde av vatten från omgivande, varmare områden är ytterligare en möjlig förklaring,
enligt forskarna.
Temperaturökningen spred sig även ner i bottensedimentet. Mätningar påvisade motsvarande temperaturförhöjning (4–5 grader) ner till 10–12 centimeters djup. Detta kan stimulera den mikrobiella aktiviteten och öka förbrukningen av syre, vilket sannolikt bidrog
till att syrebrist uppstod i Sandöfjärden trots pumpning.
Även i Lännerstasundet och i Byfjorden värmdes bottenvattnet upp av syrepumpningen.
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Pumpningen grumlade vattnet
I både Lännerstasundet och Sandöfjärden grumlades bottenvattnet märkbart av pumpningen. Grumlingen orsakades av att den nerpumpade vattenströmmen virvlade upp
bottensediment, och effekten avtog efter några få veckor. Detta var ändå något överraskande
eftersom förhöjda strömhastigheter i bottenvattnet bara kunde uppmätas ett tiotal meter
runt pumparna. Dessutom var de vattenvolymer som pumpades per tidsenhet små i jämförelse med bassängernas totala vattenvolymer.
I Byfjorden användes en annan pumptyp där vattenstrålarna inte kommer i kontakt
med bottnen, och någon motsvarande vattengrumling observerades inte.

4.2 Fosforhalterna minskade
Avsikten med att på artificiell väg höja syrehalterna på Östersjöns djupa bottnar
är att fosfor ska bindas i sedimenten så att den interna återcirkulationen minskar.
Den bakomliggande teorin är att i syrerika miljöer bildar fosfor komplex med
bland annat järn i bottensedimenten, se kapitel 1.
Syrepumpningens effekt på fosforhalterna i försöksområdena undersöktes
med analyser av vattenprover. I Byfjorden användes även experimentkammare
som ställdes direkt på havsbottnen vid 3–4 tillfällen per år för att analysera
flöden till och från sedimenten, se figur 15. Resultat från både Byfjorden och
Lännerstasundet visar att fosforhalterna minskade i bottenvattnet när syreför
hållandena förbättrades, se figurer 13, 14 och 16.

Figur 13. Sedan pumpningarna startade i oktober 2010 (den streckade linjen) har syrehalterna
i Byfjordens bottenvatten på 20 till 40 meters djup ökat, svavelvätemängderna har minskat och
fosforhalterna sjunkit. Samtidigt har salthalten minskat. FIGUR: BOX.
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Figur 14. Syrehalter och fosforhalter i Lännerstasundet under åren 2009 till 2011. Diagrammen
till vänster visar värden i den pumpade bassängen. När syrehalterna förbättrades i slutet av 2009
(överst) minskade fosforhalterna i bottenvattnet (underst). I referensbassängen förbättrades inte
syresituationen under projekttiden och någon motsvarande minskning av bottenvattnets fosforhalter
observerades inte. FIGUR: PROPPEN.

I Sandöfjärden, där pumpningen inte kunde förhindra att det blev syrebrist,
fortsatte fosforläckaget. Även andra näringsämnen lakades ut från sedimenten,
exempelvis ökade ammoniuminnehållet i bottenvattnet kraftigt. Under de
perioder som pumpningen eller den naturliga vattenomrörningen lyckades
hålla Sandöfjärdens bottenvatten syresatt, var fosforhalterna dock fortsatt låga.
Varför minskade fosforhalterna?
Projekten pekar ut flera orsaker till varför fosforhalterna minskade under
pumpförsöken. En betydande del av minskningen förklaras av utspädning,
dels genom det vatten som pumpas ner från ytan och dels genom de vatten
utbyten som pumpningen indirekt gav upphov till. BOX-projektet har beräknat
utspädningseffekten vid vattenutbyten i Byfjorden till cirka femtio procent.
Resultat från både BOX och PROPPEN tyder dessutom på att läckaget av
fosfor från sedimenten minskade när bottenvattnet blev syresatt, se tabell 4.
I BOX-projektet genomfördes flödesmätningar på havsbotten med experiment
kammare, och det visades att fosforflödena från tidigare syrefria bottnar minskade
till ungefär en femtedel efter syresättning. BOX-projektet har även gjort mätningar
i andra havsområden, under såväl syrefria som syrerika förhållanden, och alla
mätningar visar att flödet av fosfor från sedimenten är mycket större i syrefria
bottenmiljöer. De direkta mekanismerna för fosfors bindning till sedimenten
har inte utretts ytterligare under projekttiden. Tidigare studier har visat
på en komplex bild där halter av bland annat syre, järn i olika former och
mangan är avgörande för flödet ur sedimenten.
Ytterligare förklaringar till de minskade fosforhalterna som projekten
lyfter fram är att fosfor tas upp av mikroorganismer i sediment och vatten,
eller att fosfor kan ”fastna” på småpartiklar i vattnet och på sedimentytan.
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Figur 15. Med speciella mätkammare som sänktes ner och ställdes på havsbottnen undersökte
BOX-projektet hur flödet av fosfor från sedimenten påverkades under pumpningsförsöken. De gulröda lådorna ger flytkraft, själva mätkamrarna syns inte på bilden. FOTO: Per Hall.

Figur 16. När syrehalten i bottenvattnet sjunker (röd kurva) ökar läckaget av fosfor från sedimentet
(blå kurva). Figuren visar resultat från en av de mätkammare som placerades på havsbottnen i
Byfjorden. FIGUR: BOX.
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Pumpen i Byfjorden är fortfarande i drift. I slutet av 2012 presenteras
kompletterande resultat från BOX-projektet från studier i Byfjorden och
Kanholmsfjärden beträffande betydelsen av järn och även mangan för fosfors
bindning i sedimenten. Projektet avser då också att presentera ytterligare resultat
från fältmätningar och laboratorieexperiment om hur fosfordynamiken påverkas
när djurlivet återkommer till tidigare syrefria bottnar.
Tabell 4. Läckage respektive upptag av fosfor (P) i syrefria och syrerika bottenförhållanden.
Byfjorden

Lännerstasundet

Sandöfjärden

Syrefria bottnar

Läckage:

Läckage:

Läckage:

mg P/m2 o dygn
Syrerika bottnar

22
Upptag:

6
Upptag:

5
Läckage:

mg P/m2 o dygn

8

24

(data saknas)

Tabellen visar flöden av fosfor från och till sedimenten baserat på vattenprovsanalyser.

Sulfat i marina miljöer komplicerar
I marina ekosystem finns det ofta gott om sulfatjoner. Under syrefattiga förhållanden
kan dessa binda upp stora mängder järn i sedimenten som svårlösliga järnsulfider, och
järn blir på så vis inte tillgängligt för fosforbindningar. Analyser av bottenvatten från
Lännerstasundet stödjer denna hypotes: Under de syrefria perioderna ökade fosforhalterna
i vattnet märkbart men någon motsvarande frisättning av järn kunde inte konstateras.
Förklaringen skulle alltså kunna vara att järn istället fälldes ut som järnsulfider i sedimentet.
Liknande mönster i förhållandet järn-fosfor har observerats i laboratorieförsök och fältstudier
med bottenvatten från övergödda områden i Östersjön.

4.3 Återkom djurlivet på bottnarna?
En central frågeställning var om syrepumpningen kunde förbättra syreförhål
landena så att bottenlevande djur kan återkomma och leva i de tidigare syrefat
tiga eller syrefria sedimenten. Havsborstmaskar, kräftdjur, musslor och andra
bottendjur är föda för bland annat torsk och annan matfisk. De har dessutom
en viktig funktion för att hålla bottnarna syresatta genom att gräva och blanda
om i sedimenten så att syrerikt vatten kan tränga ner.
I Byfjorden har syrehalterna på de djupa bottnarna varit låga eller obefintliga
under lång tid och med höga halter giftigt svavelväte. I sådana förhållanden kan
inga bottendjur leva. Här studerades utvecklingen i sedimenten genom botten
faunahugg samt med sedimentprofilbilder från en specialbygd kamera som skjuts
ner i den mjuka havsbottnen som ett omvänt periskop, se figur 17 och 18.
Fotografierna användes för att beräkna ett index för ”habitatkvalitet” (BHQindex, Benthic Habitat Quality) baserat på spår av biologisk aktivitet ovanpå
och nere i sedimenten.
Under projekttiden skedde en signifikant ökning av BHQ-index på djup
mellan 16 och 22 meter. Enligt kriterier som används i EU:s vattendirektiv för
bättrades statusen i Byfjorden från ”dålig” under projektets första två år till
”otillfredsställande” under det sista året (2011). Nya resultat från våren 2012
visar att djurlivet håller på att återvända till bottnarna i Byfjorden.
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Figur 17. För att leta efter spår av djurliv i Byfjordens bottensediment användes en kamera som
sköts ner i havsbottnen. ILLUSTRATION: Hans Nilsson.

Figur 18. Bottensediment fotograferat med sedimentkameran ovan. Bilderna är från samma station,
på ca 20 meters djup i Byfjorden. Fotot till vänster är taget i maj 2009 innan projektet startade;
sedimentet innehåller inte något syre och är därför mörkfärgat och svart. I fotot till höger, från
mars 2012, har bottendjur koloniserat och rört om i sedimenten så att syre kunnat tränga ner.
Sedimentet är oxiderat och därför ljusare. FOTO: Marine monitoring.
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Mikrobiella floran förändrades
BOX-projektet gjorde DNA-analyser av förekommande bakterier för att undersöka hur
syresättningen påverkade den mikrobiella floran i Byfjorden. Efter inflöden av syrerikt
bottenvatten upptäcktes aeroba (syrekrävande) mikrosamhällen ända nere på 30 meters
djup, mot tidigare på högst 14 meters djup. Bakterier som vanligtvis återfinns i syrefattiga eller syrefria miljöer minskade i förekomst och aeroba bakteriestammar ökade.
Indikationer fanns också på att den mikrobiella floran började följa samma mönster som
i fjordar där syreförhållandena varierar naturligt efter årstiden.

I de grundare delarna av Lännerstasundet och Sandöfjärden var syreförhållandena
redan före pumpningsförsöken tillräckliga för att vissa organismer ska kunna
överleva. Här fanns exempelvis tåliga arter fåborstmaskar (oligochaeter),
fjädermygglarver (chironomider) och östersjömussla. I de djupare delarna
däremot fanns lite eller inget djurliv.
För att kunna upptäcka en eventuell återkolonisering på de djupare bottnarna,
efter pumpningen, togs sedimentprover med bottenhuggare. Trots att syrerika
förhållanden uppnåddes i Lännerstasundet hittades inga djur i de djupare
delarna. Tiden var förmodligen alltför kort, enligt PROPPEN-projektet, och
de syrehalter som uppnåddes (2–4 mg/liter) är fortfarande alltför låga för de
flesta bottenorganismer. I Sandöfjärden kunde syrepumpningen inte förhindra
att syrebrist uppstod, och nykolonisering uteblev under projekttiden.

4.4 Ekologiska risker – effekter på plankton och
läckage av miljögifter
I fältförsöken ingick att försöka upptäcka negativa förändringar på ekosystemet
som syrepumpningen kan tänkas orsaka. Projekten hade därför övervaknings
program för växtplankton i försöksområdena, och i Byfjorden undersöktes
även eventuellt läckage av miljögifter från sedimenten. BOX-projektet kon
staterar att det finns en risk för att organismer som dras med i vattnets
cirkulation genom pumprören riskerar att utsättas för stora och snabba
tryckförändringar, eller att pumpas ner i syrefria eller syrefattiga vattenlager.
Frågan har dock inte utretts närmare av projektet och det finns inga litteratur
uppgifter från tidigare studier.
Inga påvisade effekter på växtplankton
Syrepumpningen skapar en uppåtgående vattenström som för med sig närings
rikt bottenvatten upp mot ytan, se figur 11. Om näringsämnena når upp till de
fotosyntetiserande vattenlagren skulle det kunna påverka både tillväxt och sam
mansättning hos växtplanktonsamhällena. Några sådana effekter kunde dock
inte upptäckas under den tid som projekten pågick. Både tillväxt och samman
sättning följde de normala årstidsvariationerna för respektive studieområde.
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Miljögifter övervakades i Byfjorden
Med tiden kan olika miljögifter anrikas i bottensedimenten. När tidigare syre
fria bottnar blir syresatta och den biologiska nedbrytningen ökar finns det risk
för att de ansamlade miljögifterna frisätts och därmed återförs till det biolo
giska kretsloppet.
Byfjorden är ett historiskt hårt belastat område med utsläpp från industrier
och hamnverksamhet. I ett kontrollprogram undersökte BOX-projektet därför
eventuella läckage från sedimenten med hjälp av filtrerande blåmusslor, samt
med passiva provtagare (semipermeable membrane devices, SPMD) för organiska
miljögifter och speciella gelfilmer som ackumulerar metaller (diffusive gradients
in thin film, DGT), se figur 19 och 20.

Figur 19. I ett kontrollprogram undersökte BOX-projektet om miljögifter läckte ut från de förorenade
sedimenten i Byfjorden. Mätningar gjordes bland annat med hjälp av filtrerande blåmusslor
som placerades i ställningar (de gula ramarna på bilden) och sänktes ner under vattenytan.
ILLUSTRATION: Åke Granmo.

Halterna av organiska ämnen och metaller i musslor och vatten förändrades
mycket lite när syresituationen förbättrades, enligt analyserna. Men sedimenten
har varit syrefria under lång tid, påpekar BOX-projektet, och det kommer att
dröja innan den biologiska aktiviteten återställs. Först då kan ett eventuellt
läckage av miljögifter upptäckas.
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Figur 20. Montering av behållare med membran som användes i Byfjorden för att upptäcka om
flamskyddsmedel, tennorganiska föreningar och andra miljögifter läckte ut från sedimenten.
FOTO: Marine monitoring.

4.5 Tekniska erfarenheter
Båda projekten har ställts inför utmaningar av olika slag när det gäller
installation, underhåll och reparation av pumpar och övrig utrustning. BOXprojektet utvecklade ett nytt pumpsystem i Byfjorden. Den stora och tunga
anläggningen var inledningsvis extra känslig för vågsvall, vilket dock kunde
åtgärdas genom att modifiera pumpupphängningen. I Lännerstasundet och
Sandöfjärden användes teknik och utrustning från tidigare syrepumpningar
i insjöar. PROPPEN-projektet konstaterar att utrustningen fungerade relativt
väl i inre skärgårdsområden i Östersjön men att stålkvaliteten i pumparna
behöver anpassas till den saltare och därmed mer korrosiva vattenmiljön.
I de mer marina och exponerade studieområdena Byfjorden och
Sandöfjärden arbetade projekten i relativt svåra förhållanden med saltvatten,
vågsvall och starka vindar. Här fick pumpkomponenter och ankarlinor bytas
ut till följd av rostangrepp, och vajrar och kablar slets av vid några tillfällen.
Två stränga vintrar med isläggning och kyla satte utrustningen på prov och
försvårade reparations- och underhållsarbeten.
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Figur 21. För att installera och underhålla pumpar och mätutrustning fick dykare anlitas. Bilden är
från Sandöfjärden. FOTO: PROPPEN, Paula Väänänen.

Figur 22. Försöken med syrepumpning utfördes under två stränga vintrar med is och kyla.
Provtagning i Byfjorden. FOTO: Bengt Liljebladh.
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Antifouling-färg nödvändig
Pumpar och övrig utrustning blev snabbt överväxta av blåmusslor, havstulpaner
och fintrådiga alger, se figur 23. För att förhindra påväxten, som bland annat
riskerar att sätta igen pumparnas vattenintag, måste utrustningen målas med
antifoulingfärg. PROPPEN-projektet testade färger med och utan koppartillsats i
Sandöfjärden. Två pumpar som målades med kopparfri färg blev på bara några
månader kraftigt överväxta med havstulpaner, medan de pumpar som målats
med kopparbaserad färg fick betydligt mindre påväxt som enkelt kunde spolas
bort med högtrycksspruta.

Figur 23. Havstulpaner och andra påväxtorganismer satte sig fast på pumparna. All utrustning
måste därför behandlas med antifoulingfärg. FOTO: PROPPEN, Erkki Saarijärvi.
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5 Syrepumpning i stor skala –
modellering
I projekten ingick även att undersöka möjligheter och risker med att skala upp
syrepumpningen i stor skala. Både BOX och PROPPEN har därför med hjälp
av matematiska modeller simulerat syrepumpning i olika delar av Östersjön.
I de projektrapporter som denna sammanfattning bygger på redovisar
PROPPEN-projektet resultatet av sina undersökningar, medan BOX-projektets
resultat enbart är preliminära och kommer att rapporteras först i slutet av
2012. Detta kapitel behandlar därför främst resultat från PROPPEN-projektet.

5.1 Förutsättningar
PROPPEN simulerade storskalig syrepumpning i tre områden: 1) Egentliga
Östersjön inklusive Finska viken, 2) Finska vikens kustområden (utomskärs)
och 3) Finska vikens djupområden, se figur 24. Den simulerade pumpningen
pågick under fem månader, och effekter på syreförhållanden, temperatur, salt
halt och näringsämnen i vattnet studerades.
I simuleringen användes en tredimensionell modell av vattencirkulationen i
Östersjön som hade en upplösning på 3,7×3,7 km2. Modellen validerades med
hjälp av olika laboratoriestudier och med resultat från fältundersökningar i
Lännerstasundet och Sandöfjärden. De simulerade resultaten kontrollerades
även mot fältdata från mätstationer i Egentliga Östersjön och i Finska vikens
mynning.
För att få en uppfattning om effekterna av syrepumpning som pågår under
lång tid (upp till flera årtionden) använde projektet mycket höga pumpflöden
vid simuleringen; upp till 300 m3/s per pump i Egentliga Östersjön, att jämföra
med 1 m3/s per pump som användes vid fältförsöken i Lännerstasundet och
i Sandöfjärden. I en eventuell praktisk tillämpning skulle pumpflödena vara
mycket mindre.
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Figur 24. PROPPEN-projektet simulerade storskalig syrepumpning i Egentliga Östersjön och
Finska viken med hjälp av en matematisk modell. I de simulerade försöken placerades sammanlagt
396 pumpar ut i elva försöksfält med 36 pumpar i varje fält. ILLUSTRATION: PROPPEN.

Tabell 5. Storskalig syrepumpning simulerades i tre områden.
Antal pumpar

Vattenintag
(djup)

Pumpflöde
m3/s

Pumpad vattenmängd m3/s

Egentliga
Östersjön (inkl
Finska viken)

396

50 m

300

118 800

Finska vikens
kustområden
(utomskärs)

90

100

9 000

300

27 000

500

45 000

Finska vikens
djupområden

90

300

27 000

(25 m i Finska
viken)
3m

25 m
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5.2 Simulerade resultat av syrepumpning i
stor skala
PROPPEN-projektets modellsimuleringar visar att syrehalterna ökade i botten
vattnet efter pumpning, framför allt i Egentliga Östersjön men även i Finska
viken. Jämfört med en referenssituation, utan syrepumpning, minskade arealen
syrefattigt bottenvatten med 7 300 km2 i Egentliga Östersjön efter fem månaders
simulerad pumpning, se figur 25. Motsvarande minskning i Finska vikens dju
pare delar var endast 120 km2, främst i mynningsområdet. Syreförhållandena
på de relativt grunda bottnarna utomskärs Finska vikens kust förbättrades
däremot inte enligt simuleringarna.
I vattenmassorna strax under salthaltssprångskiktet visade modellen på
minskade syrehalter. Detta kan orsakas av att pumpningen skapar en uppåt
gående vattenström som är uppblandad med ”gammalt” bottenvattnet med
låg syrehalt.
Salthalten påverkades enligt modellen endast i liten grad av den simulerade
syrepumpningen, i såväl kustnära som djupare områden.

Figur 25. Utbredningen av syrefattiga bottnar med och utan simulerad syrepumpning enligt
PROPPENs modelleringsförsök. Orange plus blå områden visar arealer med syrefattigt bottenvatten
i en referenssituation utan pumpning. Orange områden visar utbredningen efter fem månanders
simulerad syrepumpning. Blå områden representerar de minskade arealerna, 7300 km2 i Egentliga
Östersjön respektive 120 km2 i Finska viken. ILLUSTRATION: PROPPEN.
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Temperaturpåverkan
Effekterna av den simulerade pumpningen på bottenvattnets temperatur skiljde
sig mellan områdena. I djupområdena i Egentliga Östersjön och i Finska viken
skedde inga stora förändringar. Fem månaders simulerad pumpning påverkade
temperaturen i djupvattnet plus-minus en halv grad Celsius. Vattnet pumpades
från de kallare vattenlagren strax under salthaltssprångskiktet, på 50 respektive
25 meters djup. Strax under salthaltssprångskiktet kunde en liten höjning av
vattentemperaturen observeras, som följd av den uppåtgående ström som pump
ningen genererar från det varmare bottenområdet.
Till skillnad från i djupområdena orsakade den simulerade pumpningen utom
skärs Finska vikens kust en märkbar temperaturhöjning i bottenvattnet på upp till
3 grader Celsius. Pumparnas vattenintag var placerade på 3 meters djup, och det
nerpumpade vattnet var alltså betydligt varmare än i de två andra områdena.
Näringsämnen i vattnet
I de grundare områdena utomskärs Finska vikens kust visade fyra månaders
simulerad pumpning att nitrat- och fosforhalterna minskade i bottenvattnet med
upp till 1 respektive 0,1 µM. Det förklaras som en utspädningseffekt, orsakad
av att ytnära vatten med låga närsaltshalter pumpades ner till botten. I ytvattnet
skedde under samma period en motsvarande höjning av nitrat- och fosforhal
terna (0.2 and 2 umol/l), eftersom salthaltsskiktningen försvagades av den simule
rade pumpningen så att näringsrikt vatten från botten kunde nå upp till ytan.
Värme- och saltvattenstransport till och från Finska viken
Hur en storskalig syrepumpning skulle påverka transporten av värme och salt
vatten till och från Finska viken undersöktes längs en transekt tvärs över Finska
vikens mynningsområde. Resultat från en simulering med mycket hög pumpnings
kapacitet (45 000 m3/sekund) jämfördes med resultat från referenssituationen
utan pumpning.
Enligt projektet orsakade syrepumpningen endast små förändringar under
de fem månader som simuleringen pågick. Jämfört med en referenssituation
utan pumpning ökade inflödet av saltvatten med cirka 1 procent, och värme
transporten med cirka 13 procent.

5.3 Riskanalys för syresättning i stor skala
För att identifiera potentiella ekologiska, tekniska och ekonomiska risker med
syrepumpning i Egentliga Östersjöns och Finska vikens öppna havsområden
utförde PROPPEN-projektet en riskbedömningsanalys. Bedömningen baserades
på erfarenheter från fältundersökningarna i Lännerstasundet och Sandöfjärden,
på litteraturstudier och på intervjuer med olika ämnesexperter.
De största riskerna med syrepumpning i stor skala gäller enligt analysen
frågor som allmänhetens motstånd, hindrande regelverk och att syresättningen
inte får någon långvarig effekt. Andra risker som förutsågs var förändringar i
vattnets cirkulation, vertikala skiktning och salthalt, samt uppvärmning av bot
tenvattnet vilket åtminstone tillfälligt skulle kunna öka övergödningsproblemet.
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En risk som bedömdes som både betydande och trolig för Egentliga Östersjön
(Gotlandsdjupet), var att förändringar i vattnets salthalt skulle kunna påverka vat
tencirkulationen. Risken för att torskens reproduktion skulle störas bedömdes som
mindre sannolik, men att om det skedde skulle det få mycket allvarliga följder.
Av riskanalysen framgick även att effekterna på näringsämnenas omsättning
bör undersökas noga inför eventuellt beslut om storskalig syrepumpning.

5.4 PROPPENs slutsats om syrepumpning i
stor skala
Enligt PROPPEN-projektet skulle syrepumpning kunna förbättra syresituationen
i bottennära vattenmassor i öppna havsområden i Finska viken och Egentliga
Östersjön, där vattnet som pumpas tas från det relativt kalla vattenlagret mellan
temperatur- och salthaltssprångskikten. Stor osäkerhet råder dock om långsiktig
direkt och indirekt påverkan, exempelvis rörande vattnets vertikala skiktning,
vattenutbyte med Nordsjön och sedimentens innehåll av näringsämnen.
Mer storskalig pumpning i utsjöområden ställer höga krav på konstruktion
och underhåll av utrustning, och skulle kräva stora investeringar i teknik
utveckling. Ytterligare forskning behövs även om fysiska och ekologiska
faktorer, likaså om de politiska och socio-ekonomiska aspekterna.
Riskanalysen visade att det finns en stor sannolikhet för att syrepumpningen
inte får någon bestående inverkan på syreförhållandena. Bortsett från ekonomiska
och tekniska risker, skulle syrepumpning i stor skala i öppna Östersjön påverka
systemets fysikaliska, biogeokemiska och biologiska status. För att inte riskera
att i grunden förändra Östersjöns ekosystem görs bedömningen att en tillämpning
av syresättningsteknologin i yttre kustzonen och på öppna havsområden bör ske
stegvis från mindre till större enheter, med erfarenhet från de föregående stegen.
Syresättningsteknologi i stor skala på öppet hav skulle även kräva en internatio
nell miljökonsekvensbeskrivning.

5.5 Modellering i Bornholmsdjupet
Även BOX-projeket har simulerat syrepumpning i större skala, i en modell för
Bornholmsdjupet öster om Bornholm. Bassängen har ett maxdjup på 105 meter
och till följd av salthaltsskiktning och begränsat vattenutbyte med omgivande
vattenområden uppstår tidvis syrebrist och svavelvätebildning vid bottnen.
Enligt preliminära beräkningar visar modelleringen att hela Bornholms
bassängen under tröskeldjup (45 meter) skulle kunna hållas väl syresatt med
syrehalter över 2 ml O2/liter och en salthalt på 12–16 promille, genom att pumpa
vatten från cirka 40 meter ner till 90 meters djup. Pumpflödet som användes
vid simuleringarna var 800 m3/sekund. Som en indirekt effekt av pumpningen i
Bornholmsbassängen skulle syresituationen förbättras också i Östra Gotlands
djupet, och senare i hela Egentliga Östersjön. Resultaten kommer att presenteras
under hösten 2012, bland annat på Naturvårdsverkets webbplats.
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6 Kostnader och samhällsnytta
För att studera samhällsnyttan med syrepumpning utförde PROPPENprojektet en samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys. Den baserades bland
annat på en enkätundersökning som skickades ut till 2 600 personer i Sverige
och till 3 100 personer i Finland (svarsprocent 22 respektive 26 procent).
Genom enkäten undersöktes deltagarnas vilja att bidra ekonomiskt för att
snabbare komma tillrätta med övergödningen i Östersjön.
För att ge deltagarna ett kunskapsunderlag innehöll enkäten en faktadel
med information om övergödningen i Östersjön och problemet med bottnarnas
läckage av fosfor. Där beskrevs även HELCOMs mål och åtgärder för att
minska övergödningen, och vad syrepumpning innebär och förväntas kunna
åstadkomma.
Projekten har även undersökt allmänhetens inställning till de ekologiska
risker som syrepumpningen kan innebära.

6.1 Allmänhetens betalningsvilja
Frågorna i enkätundersökningen om betalningsvilja hade två utgångspunkter:
1) Med syrepumpning i stor skala kan HELCOMs mål om ett Östersjön som
är opåverkat av övergödning nås inom tio till 20 år; och 2) Utan syrepumpning
kommer det att ta mellan 30 och 50 år att nå HELCOMs mål.
Enligt PROPPENs analys är 75–81 procent av invånarna i Sverige och
Finland beredda att betala en årlig skatt i minst tio år för att finansiera syre
pumpning i stor skala, om det leder till att HELCOMs mål om minskad över
gödning i Östersjön kan nås snabbare. I genomsnitt är invånarna beredda
att betala mellan 48 och 64 Euro per kg minskat fosfor och år. Dessa värden
användes i kostnadsnyttoanalysen nedan.

6.2 Kostnadsnyttoanalys
Kostnader och samhällsnytta med syrepumpning analyserades av PROPPENprojektet enligt två olika alternativ:
1. Kan syrepumpning ingå som en del i en generell strategi för att
minska halterna av näringsämnen i Östersjön, jämförbar med
åtgärder som strävar till att minska utsläpp från externa källor?
2. Kan syrepumpning användas för att främja en snabbare återhämtning
i Östersjöns vattenmiljö, som en kompletterande teknologi i jämförelse
med reduktion av externa utsläpp?
Analysen gjordes något olika för de två alternativen. Det första alternativet
analyserades för syrefattiga skärgårdsområden vid Finska vikens kust.
Det andra alternativet, syrepumpning för att främja en snabbare återhämtning,
analyserades för både kustnära och djupare utsjöområden i Finska viken.
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I korthet visar resultaten att syrepumpning för närvarande inte är en kostnads
effektiv metod för att minska fosforhalterna i Östersjön men att det kan bli
så i framtiden, exempelvis när reningsverken uppnått en högre reningsgrad.
När det gäller syrepumpning för att främja en snabbare återhämtning i miljön,
visar analysen att pumpning kan ge en nettovinst i kustnära skyddade havs
områden, men inte i djupare utsjöområden i Finska viken.
Kostnader och nytta med syrepumpning analyserades på en regional skala.
Analysen gäller för en fullständig näringsämnesreduktion i pumpområdet och
dess omgivningar. För en korrekt utvärdering av syrepumpningens kostnads
effektivitet på lokal nivå måste hänsyn till utspädningseffekter med omgivande
vatten tas.

Alternativ 1 – syrepumpning som del i en generell strategi
Som ett mått på vad det kostar att avlägsna fosfor genom syrepumpning användes PROPPENprojektets kostnader vid pilotförsöken i Lännerstasundet. Dessa uppgick till i genomsnitt 32 euro
per kg bundet fosfor. Vid en jämförelse visar sig denna siffra överstiga nuvarande kostnader för
att rena fosfor i finska och ryska avloppsreningsverk runt Finska viken (13–17 euro/kg fosfor).
Projektets slutsats blir därför att med nuvarande reduktionsnivåer och kostnader för rening
i reningsverken, är åtgärder som minskar den externa tillförseln av fosfor att föredra framför
syrepumpning i Finska vikens kustområden. Men när reningsverken har uppnått en tillräckligt
hög reningsnivå, kan en situation uppstå där kostnaderna för att minska de externa utsläppen
överskrider kostnaderna för pumpning.
Alternativ 2 – syrepumpning för att främja en snabbare återhämtning i vattenmiljön
Liksom i alternativ ett ovan, beräknades kostnaderna för att minska fosforhalterna i vattnet
genom syrepumpning med hjälp av projektets egna kostnader vid pilotstudierna (i genomsnitt 32 euro/kg fosfor). Som ett mått på nyttan med syrepumpningen användes uppgifter
om allmänhetens betalningsvilja från PROPPEN-projektets enkätundersökning (48–64 €/kg P
och år), se 8.1. Här blir projektets slutsats att i Finska vikens kustnära områden kan syrepumpning vara en kostnadseffektiv metod för att snabba på Östersjöns återhämtning.
Men att detta inte gäller för de djupare bottnarna i Finska vikens utsjöområden.

6.3 Allmänhetens attityd
Enkäten om betalningsvilja innehöll även frågor för att undersöka allmänhetens
inställning till de risker som syrepumpningen kan medföra. I enkäten informe
rades därför också om olika potentiella risker med pumpning. Undersökningen
om allmänhetens attityd omfattade även deltagare från Litauen.
Analysen visar att människors oro för de ekologiska riskerna ökar vid mer
storskalig syrepumpning jämfört med pumpning i liten skala, och att människor
är mindre benägna att acceptera risker när omfattningen på pumpningen ökar.
En stor andel av deltagarna i enkäten (39–61 procent) anser att fördelarna med
syrepumpning åtminstone (“at least”) måste överväga kostnader och risker för
att syrepumpning ska tillåtas. Omkring en tredjedel anser att pumpning ska
tillåtas endast om det kan visas att de ekologiska riskerna är minimala.

43

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6522
Artificiell syresättning av Östersjöns djupbottnar genom syrepumpning

Ungefär en tredjedel av deltagarna uppger att övergödningen i Östersjön är
så pass allvarlig att de är beredda att acceptera även stora risker om syre
pumpningen innebär en snabbare förbättring av miljötillståndet. Inställningen
skiljer sig dock något åt mellan länderna. Svenskar är enligt studien minst
riskbenägna. Exempelvis anser 13–16 procent av de svenska deltagarna att
storskalig pumpning inte ska tillåtas överhuvudtaget medan motsvarande
andel i Finland är 1 procent och i Litauen 4 procent.
I jämförelse med annan mänsklig påverkan i och runt Östersjön rankas
riskerna med syrepumpning lägre än exempelvis kemiska olyckor, utsläpp av
farliga ämnen och oljetransporter.
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7 Slutsatser och
rekommendationer
Forskarna i BOX och PROPPEN drar något olika slutsatser av de fältstudier
och laboratorieförsök som har utförts. Därför skiljer sig även deras rekommendationer åt. Det återstår fortfarande en hel del frågor att lösa innan syrepumpning kan användas i stor skala, påpekar den referensgrupp med oberoende
forskare som Naturvårdsverket tillsatt för att granska projekten.
Forskarna i BOX-projektet konstaterar i sin slutrapport att syrepumpningen
i Byfjorden har förbättrat miljöförhållandena. Bottenvattnet i fjorden är syresatt, fosforläckaget från sedimenten har minskat och bottenlevande djur är
på väg att återkolonisera sedimenten. BOX-forskarna anser att de ekologiska
fördelarna med syresättning genom pumpning klart överväger riskerna. Som
ett nästa steg förslås därför att syrepumpning testas i Bornholmsbassängen i
Egentliga Östersjön. Preliminära beräkningar från simulerade pumpningsförsök där visar på positiva resultat. Projektet rekommenderar att inledningsvis
installera en fullskalig pump för att studera de vattenströmmar som skapas
runt pumpen. Eventuella effekter på djur som kan sugas in i pumpen bör
särskilt undersökas.
Pumpningen i Bornholmsbassängen skulle enligt BOX-forskarna kunna
utföras med en flytande vindkraftsdriven pump. Det finns redan i dag ett
flytande vindkraftverk med rätt dimensioner som skulle kunna kompletteras
med en pump. BOX-projektet har våren 2012 beviljats forskningsmedel av
Havs- och vattenmyndigheten för att utveckla denna teknik.
Slutsatsen från forskarna i PROPPEN-projektet är att artificiell syresättning
genom syrepumpning fungerar i vissa kustnära områden. Men, påpekar de,
något entydigt svar om metodens allmänna tillämplighet har inte erhållits.
Den lokala bottentopografin och de hydrologiska förhållandena är avgörande
för att syrepumpningen ska ge önskat resultat, och måste därför undersökas
noga inför eventuella pumpningsinsatser. Information om dessa förhållanden
behövs också för att kunna beräkna vilket pumpflöde som krävs. Forskarna
framhåller även att effekterna av syrepumpning bör följas med någon form av
kontinuerligt övervakningsprogram i det aktuella området. Enligt PROPPEN
kan syrepumpning motverka syrebrist i vissa fall och ge en nettoinkomst,
särskilt i områden där den lokala tillförseln av näringsämnen är låg eller
redan har reducerats så mycket att ytterligare effektiviseringar av exempelvis
reningsverk bara kan göras med stora kostnader.
Det är viktigt att notera att nyttan av syresättningen i kustvatten inte nödvändigtvis är bunden enbart till den plats där pumpningen har skett. Positiva
effekter erhålls även i omgivande vatten beroende på det horisontella vattenutbytet mellan den syresatta bassängen och omgivande vattenområden. Detta
innebär att kostnadsnyttoanalysen på lokal nivå även skulle behöva redovisa
minskade lokala fördelar på grund av denna utjämningseffekt, trots att nyttan
på en större regional nivå förblir oförändrad.
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PROPPEN-projektets forskare påpekar att syrepumpning i yttre kustbandet
och på öppet hav skulle kräva stora investeringar, både vad gäller utveckling av
teknologi samt konstruktion och underhåll av utrustning. De anser dock att
nuvarande kunskap om ekologiska, tekniska och socio-ekonomiska faktorer
inte ligger på den nivå som krävs för att göra sådana investeringar. Därför
bör ytterligare pilotstudier utföras i representativa områden med varierande
hydrodynamiska och geomorfologiska förhållanden, innan syresättning i
öppna Östersjön påbörjas. Studierna bör omfatta grundliga undersökningar
av effekter på fiskbestånd, bottenlevande djur, plankton och närsaltscykler.
Som exempel på det tekniska utvecklingsarbete som behövs nämns pumpningsplanering, produktion och distribution av elenergi, montering och förankring
av pumpanläggningar samt korrosionsbekämpning. Se även avsnitt 5.4,
PROPPENs slutsats om syrepumpning i stor skala.
Flera frågor återstår
Resultat från BOX och PROPPEN har utvärderats av en referensgrupp med
oberoende forskare, på uppdrag av Naturvårdsverket. I sin rapport skriver
referensgruppen att projekten utfört ett viktigt pionjärarbete och kommit fram
till intressanta resultat. Pilotförsöken har visat på möjligheten att med syretillförsel genom pumpning lokalt öka syrehalten i bottenvattnet och följaktligen
minska utflödet av fosfor från sedimentet. Men fortfarande saknas mycket
kunskap för att helt förklara de fysiska och biogeokemiska mekanismerna
som driver dessa komplexa processer. Det finns också många olösta frågor om
hur syrepumpningen kan påverka ekosystemen, både på kort och lång sikt.
Exempelvis är det oklart hur de salthalts- och temperaturförändringar som
ytvattenpumpningen åstadkommer kan påverka de biologiska och kemiska
förhållandena i bottenvattnet. Detta gäller även hur upptransporten av
näringsrikt bottenvatten kan komma att påverka de marina näringsvävarna.
Andra frågor som återstår att utreda är effekter från de bottenlevande djur
som förväntas återkomma när bottnarna syresätts, och hur deras aktivitet i
sedimenten kommer att påverka nedbrytning och läckage av fosfor. Likaså är
det oklart hur miljögifter som legat bundet i sedimenten kan komma i omlopp
och spridas när syrehalten ökar och djurlivet återvänder.
Referensgruppen påpekar att det ännu finns oklarheter i förklaringsmodellen
för hur läckaget av fosfor är kopplat till övriga näringsämnen och mineraler
som finns tillgängliga i sedimentet, även om laboratorieförsök pekar på att
järn och möjligen också mangan är betydelsefulla i sammanhanget. Under
senhösten 2012 förväntas BOX-projektet presentera kompletterande resultat
som delvis kommer att belysa detta.
En allvarlig risk som referensgruppen lyfter fram är frågan om vad som
händer om pumpningen upphör. Risken är stor, menar gruppen, att syrebristen
på de djupa bottnarna återkommer. Det i sin tur skulle kunna utlösa läckage
av fosfor som bundits fast i bottnarna under de syrerika perioderna. Referens
gruppen anser därför att trots intressanta resultat från BOX och PROPPEN
finns det i dagsläget alltför många osäkra faktorer för att på säkert sätt
kunna skala upp de experimentella områdena till att omfatta större utsjö
områden i Östersjön.
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Figur 26. Fältförsöken är över, pumparna har monterats ner och utrustningen transporteras hem.
Sandöfjärden oktober 2011. FOTO: PROPPEN, Erkki Saarijärvi.
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8 Projektfakta
BOX – Baltic Deepwater Oxygenation
(Pilotstudie för att utvärdera syresättning av Östersjöns djupvatten)
Projekttkostnad: 20, 2 miljoner kronor
Projektledare: Anders Stigebrandt, Institutionen för geovetenskaper,
Göteborgs universitet
Övriga forskare
Marco Bartoli, Department of Environmental Sciences, University of Parma,
Italien
Sven Blomqvist, Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet
Stefano Bonaglia, Inst. för geologi och geokemi, Stockholms universitet
Loreto de Brabandere, NordCEE, Syddansk universitet, Odense, Danmark
Volker Brüchert, Institutionen för geologi och geokemi, Stockholms universitet
Åsa Danielsson Tema Vatten, Linköpings universitet
Nils Ekeroth, Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet
Michael Forth, NordCEE, Syddansk universitet, Odense, Danmark
Åke Granmo, Marine monitoring, Lysekil
Jonas Gunnarsson, Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet
Magnus Gålfalk Tema Vatten, Linköpings universitet
Per Hall, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
Jonatan Hammar, Marine Monitoring, Lysekil
Per Jonsson, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM),
Stockholms universitet
Daniel Hansson, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
Ola Kalén, Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs universitet
Mikhail Kononets, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs
universitet
Bengt Liljebladh, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
Lena Lundman, Tema Vatten, Linköpings universitet
Marina Magnusson, Marine monitoring, Lysekil
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Madeleine Nilsson, Institutionen för kemi och molekylärbiologi,
Göteborgs universitet
Fredrik Norén, N-Research Lysekil
Lars Rahm, Tema Vatten, Linköpings universitet
Caroline Raymond, Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet
Henrik Reyier, Tema Vatten, Linköpings universitet
Rutger Rosenberg, Marine monitoring, Lysekil
Tobias Rütting, Institutionen för biologi och miljövetenskaper,
Göteborgs universitet
Ola Svensson, Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet
Anders Tengberg, Institutionen för kemi och molekylärbiologi,
Göteborgs universitet
Alexander Treusch, NordCEE, Syddansk universitet, Odense, Danmark
Lena Viktorsson, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
Shakeri Yekta, Tema Vatten, Linköpings universitet
Marianne Zandersen, Institut for miljøvidenskab, Aarhus universitet, Danmark
Malin Ödalen, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

PROPPEN – Controlling benthic release of phosphorus in different
Baltic Sea scales
(Kontroll av fosforfrigörelse från sediment i olika Östersjöskalor)
Projektkostnad: 13,3 miljoner kronor
Projektledare: Heikki Pitkänen, Finlands miljöcentral, SYKE, Finland
Övriga forskare:
Kari Aarnos, Helsingfors universitet, Finland
Juhani Anhava, Pöyry Finland Oy, Finland
Jørgen Bendtsen, VitusLab, Köpenhamn, Danmark
Karin Gustafsson, VitusLab, Köpenhamn, Danmark
Jørgen Hansen, Bioscience, Aarhus universitet, Danmark
Milja Kalso, Finlands miljöcentral, SYKE, Finland
Veijo Kinnunen, Helsingfors universitet, Finland
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Jaana Koistinen, Helsingfors universitet, Finland
Päivi Korpinen, Finlands miljöcentral, SYKE, Finland
Harri Kuosa, Finlands miljöcentral, SYKE, Finland
Katariina Könönen, Finlands miljöcentral, SYKE, Finland
K. Matti Lappalainen, Water-Eco Ltd, Kuopio, Finland
Jouni Lehtoranta, Finlands miljöcentral, SYKE, Finland
Henrik Lindhjem, Pöyry Finland Oy, Finland
Magnus Lindström, Helsingfors universitet, Finland
Ninni Liukko, Finlands miljöcentral, SYKE, Finland
Christer Lännergren, Stockholm Vatten
Kai Myrberg, Finlands miljöcentral, SYKE, Finland
Markku Ollikainen, Helsingfors universitet, Finland
Maarit Priha, Pöyry Finland Oy, Finland
Eija Rantajärvi, Finlands miljöcentral, SYKE, Finland
Kai Rasmus, Finlands miljöcentral, SYKE, Finland
Marko Reinikainen, Helsingfors universitet, Finland
Ari Ruuskanen, Helsingfors universitet, Finland
Erkki Saarijärvi, Water-Eco Ltd, Kuopio, Finland
Jason Selvarajan, Finlands miljöcentral, SYKE, Finland
Paula Väänänen, Finlands miljöcentral, SYKE, Finland
Marianne Zandersen, Institut for miljøvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
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9 Källor/Läs mer
Läs forskningsprojektens rapporter i sin helhet
Baltic Deepwater Oxygenation Project (BOX), 31 mars 2012.
Controlling benthic release of phosphorus in different Baltic Sea scales
(PROPPEN), 31 mars 2012.
Public Risk Perceptions towards Oxygenation Pumping in the Baltic Sea
Marianne Zandersen Aarhus University, Department of Environmental
Science. Scientific Report from DCE (forthcoming) – Danish Centre for
Environment and Energy.
Bottenmiljön i Byfjorden analyserad genom fotografering av sedimentprofiler (SPI) 2009–2012. Marina Magnusson. Rapport från Marine
Monitoring AB.
Utvärderingsrapport från referensgrupp med oberoende forskare
Reference Group Evaluation Report (på engelska).
Andra källor och ytterligare information
Biologisk mångfald, Monitor 22, Naturvårdsverket 2011.
Mycket fosfor i Östersjön ger blomning av cyanobakterier. En skrift från
Sveriges tre marina forskningscentrum vid universiteten i Umeå,
Stockholm och Göteborg. 2007.
Möjliga åtgärder och effekter för att minska fosforläckage från
Östersjöns syrefria bottnar. (NV DNR: 806-390-06 F och DNR: 3045453-07 Nh).
Under ytan, Monitor 19, Naturvårdsverket 2005.
Östersjön – hot och hopp. Forskningsrådet Formas 2006.
Webbplatser
Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se (här kan forskningsprojektens
samt referensgruppens rapporter laddas ner, skriv ”syrepumpning” i sökrutan).
BOX-projektet: www.marsys.se
PROPPEN-projektet: www.ymparisto.fi (skriv PROPPEN i sökrutan)
Havet.nu: www.havet.nu
Havs- och Vattenmyndigheten: www.havochvatten.se
HELCOM: www.helcom.fi

51

