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SAMMANFATTNING 
 
Under expeditionen, som ingick i SMHI:s ordinarie havsövervakningsprogram, besöktes  
Skagerrak, Kattegatt, Öresund och egentliga Östersjön. Kartering av vintertillståndet utfördes i 
Kattegatt och Öresund. 
Denna rapport är baserad på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data. 
 
Ytvattentemperaturen var något förhöjd i Kattegatt och i egentliga Östersjön. 
Närsalthalterna uppvisade normala värden i alla områden, med undantag för fosfat, som var något 
förhöjt i södra Östersjön. Vårblomningen hade inte startat någonstans. 
Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, utom i Arkona, på djup större än 55-
85 meter. 
Svavelväte återfanns i östra, norra och västra Gotlandsbassängerna, samt i delar av 
Bornholmsbassängen.  
 
Nästa expedition är planerad till vecka 8, 2008. 
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PRELIMINÄRA RESULTAT 
 
Expeditionen, som ingick i SMHI:s ordinarie havsövervakningsprogram, startade i Göteborg den 
14:e januari och avslutades på samma plats den 20:e. Kartering av vintertillståndet utfördes i 
Kattegatt och Öresund. 
Under större delen av expeditionen höll sig vindhastigheterna mellan 11 och 17 m/s, i huvudsak 
från syd. Under det sista dygnet vände vinden till väst. På grund av tidsbrist kunde ej stationerna i 
västra Kattegatt provtas.  
Provtagning för nationell screening av vattendirektivsämnen utfördes i Skagerrak och Kattegatt. 
 
Skagerrak 
 
Ytvattentemperaturerna var normala, omkring 6°C utomskärs och 4°C i Gullmarsfjordens mynning. 
Utomskärs varierade ytsalthalten mellan 31.5 och 33.1 psu och skiktningen var mycket svag. 
Närsalthalterna i ytlagret i de centrala delarna samt i Gullmarsfjordens mynning var normala för 
årstiden. Fosfatkoncentrationerna varierade mellan 0.5 och 0.7 µmol/l, silikat mellan 5 och 11 
µmol/l, lägst i väster. Summa nitrit + nitrat varierade från 5 i väster till ca: 10 µmol/l närmare 
kusten. Vid stationen P2 i sydost uppvisade samtliga närsalter kraftigt förhöjda värden, fosfat 0.94 
µmol/l, summa nitrit + nitrat ca: 14 µmol/l och silikat ca: 16 µmol/l. Växtplanktonaktiviteten, 
baserad på fluorescensmätningar samt syremättnad var mycket låg.   
 
Kattegatt och Öresund 
 
Ytvattentemperaturen, vilken låg något över det normala, varierade mellan 4 och 5.5°C, lägst i 
Öresund och högst i norr. Ytsalthalterna, som var normala, avtog från 26 psu i norr till 18 psu i 
södra Kattegatt. I Öresund avtog salthalten från 16 psu till knappt 10 psu i söder. Haloklinen låg på 
15 till 20 meters djup. Fosfat- samt nitrit + nitrat halterna basstationerna i östra Kattegatt och 
Öresund var normala för årstiden. Fosfathalten i området var c:a 0.7 µmol/l och summan nitrit + 
nitrat varierade mellan 3.5 och 6.5 µmol/l, lägst i Öresund. I Kattegatt var silikathalterna mycket 
högre än normalt, de varierade mellan 11 och 13 µmol/l, medan de i Öresund uppvisade normala 
halter, 11 µmol/l. 
Det lägsta syrevärdet i djupvattnet uppmättes vid W Landskrona i Öresund, 5.6 ml/l motsvarande 
ca: 85 % mättnad. 
Växtplanktonaktiviten var över lag låg. 
 
Östersjön 
 
Yttemperaturen, vilken låg något över det normala för årstiden, varierade mellan 3.5 och 5°C, lägst 
i Kalmar sund och högst i nordost. Ytsalthalten var normal i hela området, 6.8 -8.5 psu. Haloklin 
och termoklin återfanns på djup mellan 40 och 70 meter, grundast i Arkona, djupast i de norra 
delarna. 
Närsalthalterna uppvisade normala värden i hela området, med undantag för fosfat som uppvisade 
värden strax över medel för årstiden i de södra och sydöstra delarna. Fosfat varierade mellan 0.57 
och 0.71 µmol/l, summa nitrit+nitrat från 2.1 till 4.2 µmol/l och silikat mellan 10 och 13.5 µmol/l. 
Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt med halter över 5 ml/l. I övriga Östersjön 
observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 55 till 85 meter. 
Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen, djupare än 80 meter. I norra- och östra 
Gotlandsbassängerna började svavelvätet på djup mellan 100 och 125 meter. I Bornholmsbassängen 
återfanns svavelväte vid stationen BY4 på djup överstigande 85 meter. 
Växtplanktonaktiviteten var mycket låg i hela området. 
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BILAGOR  

• Färdkarta 
• Tabell över stationer, antal parametrar och provtagningsdjup 
• Karta över syrehalter i bottenvattnet 
• Profilplottar för vissa basstationer 
• Månadsmedelvärdesplottar för vissa basstationer 

 

http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/reports/cruise/plots_0308.pdf

