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utflöde av sötvatten på ytan och et
kontinuerligt inflöde av saltvatten
på djupet. Vårfloder och 
avdunstning medför ett varierand
flöde.  
   Man har studerat flödesrytm 
genom de danska sunden. Netto-
flödet genom Stora Bält och 
Öresund ses som månadsmedel-
värden dels perioden 1898 till 
1944, dels 1985 till 1989. Under 
den senare perioden var flödet i 

början av året lite mer än 25 
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Jag är ingenjör, och jag tar fram 
redskap som sedan måste 
användas med omdöme. Ett 
exempel är en lina av polymer
Om den inte varit så stark så h
trålarna inte kunnat göras så 
och man hade inte kunnat fi
dagens sätt. 
  Jag ska visa tre exempel på 
apparater som skulle kunna 
användas för att förbättra 
syresättningen i Östersjön. 
Utmaningen är att behovet av 
är större idag genom mer närsalter,
att vattenregleringen minskar 
saltvatteninflödet och att 
syreproduktionen i vattnet är 
mindre idag genom minskat 
siktdjup. Här kan trålning vara e
orsak. 
   Det finns syrekällor i botten me
det är vattenytan som genererar 
syret. Fotosyntesen ovan och i 
vattenytan når botten dels via 
cirkulation av ytvatten, dels via 
cirkulation av saltvatten. På 
sommaren får man en skiktn
varmt och kallt vatten. Unde
hösten kallnar ytvattnet och 
sjunker under ca två månader ner 
till haloklinen.  
   Transport av vattnet sker 
uppifrån och ner tack vare 
nedkylning på hösten, men stann
upp på vintern. Drivkraften är 
termisk. Det söta omsätts då helt. 
Salt vatten flödar in, följer botten 
och blandas ut med sött. I 
Östersjön sker ett kontinuerligt 

km /månad mindre och i slutet c
40 km3/månad mer än under den 

 tidigare. Amplituden har minskat
från 30 till 20 km3 och frekvensen
från tre till två per år. Volymflödet 
synes vara närmare 10 % större 
nu. Vi menar att tidigare hade 
Östersjön en möjlighet att andas in
saltvatten på ett annat sätt. 
   Salthalten under året varierar 
dels med geografi, dels med års
   Målet för våra studier var hitta
metoder för att öka naturliga 
löden med naturligf

lokalt. Stora v
och därför fordras stora effekter. 
Vi har räknat på ungefärlig effe
vid olika flöden, i exemplet en 
pumphöjd om tio meter. Man 
måste undvika att blanda olika 
vatten med olika fauna. Lokal 
energi ska nyttjas. 
 
Syreverket  
”Det flytande hällkaret” är en 
pump som drivs av den öppna 
sjöns vågor. Vågors rörelseenergi, 
egentligen från vind, omvandlas 
till lägesenergi då vågen möter ett 
lutande plan. Jämför med ett 
hällkar på en klippa där karet 
ideligen fylls på av vågorna. Sto

volymer syrerikt ytvatten pumpas
till syrefritt djup. Syreverket har 
inga rörliga delar och ingen extern
kraftkälla, allt drivs med vågornas 
energi. 
   Konsekvenser av syreverken är
att syresättning av det djupare söta
vattnet minskar densitets-
skillnaden mellan ytvatten och 
djupare söta vatten. Detta gör att 
den naturliga vinddrivna cirkula-
tionen ger större omblandning och 
mer syre transporteras till det 

jupare salta vattnet. d
   Ett modellf
Energiteknik, KTH. Ett våg-
brytande syreverk ger våg-lä och 
ska prövas vid fiskodling på Flisö,
Åland med planerad sjösättning 
efter islossningen 2008.  
   Fördelar är att anläggningen är 
måttligt stor, lätt att komma åt, 
kan bogseras till arbetsplatsen, 

. Dock billig i drift och tål hög sjö
är kapaciteten okänd liksom 
känsligheten för is och eventuella 
störningar för trafiken. 
 
Saltlåset  
Cirkulation av salt vatten kan öka. 
Inkommande syrerikt salt vatten, 
ca 450 km3 årligen, blandas med 
sött i och kring haloklinen och 
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lämnar Östersjön. Kan vi öka de
inflöde med kanske 10 % ökar 
omsättningen av det salta. Detta 
bör kunna göras med saltlåset. 
   Denna teknik använder 
cyklonernas kraft, till häpnad
väckande pumpenergier. Upp till
motsvarande tre kärnkraftverk
energi anv

tta 

och den stör ej trafik eller 
djur/växter. Däremot kan den stör
fisket, och kapaciteten är osäker

Planen här är att anskaffa med
för tid, informera oli
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ägga skatt på fisk? 
• re farligt? Kan doserna 
vara för stora? 
   Vad står att vinna med 
användning av denna teknik? 
• Vi får fisk som vi äter direkt, 
nte via odlingar.  

vet kan utvecklas 
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titta vidare på syr
   - Torskäggen ä
salthalt. Det handlar om enorma 
vattenmassor som måste 
syresättas.  
   Kjaerbo kommenterade att C-
PAP har räddat många liv men är 
ingen uthållig lösning. Det kan 
dock vara en teknik som är 
användbar. ”Läkarna” måste 
avgöra men också acceptera teknik 
som tas fram. När det gäller 
energiåtgång motsvarar de här 
systemen cirka 85 fartyg. 

Ingrid Eckerman 
Läkare för Miljön 

strömmarna i Stora Bält i 
Danmark. Vi kan nu tillsätta både
salt och syre, precis som naturen 
gör det, vi ger bara naturen en 
hjälpande hand. 
   Saltlåset placeras i Stora Bält-
sundet. Lågtryck kommer v

 
P

D
en del vatten kommer från Öster-
sjön via sunden. När lågtrycket 
passerat dras vatten tillbaka. 
Saltlåset öppnar vid inflöde och 
stänger (ökar friktionen) vid 
utflöde.  
   Fördelar är att låset ökar och 
begränsar inkommande syrerikt 
saltva
billigt i drift. Nackdelarna ä
det är svårt att styra, det kan var
svårt att få tillstånd och det är
mycket stort byggprojekt. 
 
Ålandsvingen 
Om vi inte tillför mer salt så mås
vi hushålla med det salta vi 
och i mesta möjliga mån syresätta 
detta. Detta kan göras genom
bromsa kraftiga
så att uppvällning minimeras. 
Mindre salt blandas då med d
söta. 
   Cirkulationen av vatten i 
Östersjön orsakas av strålning. 
Luftens konvektion drivs 
utstrålning, kylning, och 
instrålning från sol, värmni
Skandinavien dominerar 
sydvästlig vindriktning. Vinden 
driver vatten. Cirkulations-
strömmen i norra öppna Östersjö
har en hastighet kring några 
tiondels knop. 
   Ålandsvingen är konstruerad i 
plastmaterial. Den u
jordens rotation för
oerhörda mängder syresatt vatten
för syresättning och avgiftning av
svavelvätehaltigt vatten. 
   Fördelar är

heter på plats och pröva dels 
kapaciteten och mekaniken, dels 
förändring av syreförhålla

Frågor man måste ställa si
• Är konstgjord andning, elle

AP för Östersjön, en åtgärd 
nedströms? 
• Teknik inom medicinen, hur 
tas den fram? Ingenjö

 på sitt lab men sedan får n
annan avgö
användbart eller ej. 
• Hur sker finansiering av 
projekt där ingen ägare finns? Kan 
man l

Är sy

i
• Teknik i ha
och är en utmaning.  
• Energi ur havet är en 
möjlighet. 
   Vågor är en ny teknik. Vind ä
en gammal teknik. Att använda ny
teknik innebär att ta en kalkylerad 
risk! 

 
Diskussion 
   - När det gäller syresättning har
tekniska lösningar ibland varit bra
ibland dåliga men alltid dyra.  
   - Björn Carlsson-fonden har 
tittat på detta. Diskussion pågår 
om ingenjörsmäs

 
, 

påskynda återhämtning. Östersjön 
måste förstås ändra livsstil. Man
har kört storskaliga modeller av 
Östersjön och tittat på bl.a. Pet
lösningar. En del av Peters 
lösningar ökar salthalten, andra 
sänker den – men det är inte vad 
”folk” vill ha. En teknisk lösning 
som på något sätt förändrar 
salthalten kommer inte på
Vattenvolymer där torsken
leka förändras. Några angreppssät
kommer man att titta vidare på 
men inte dessa.  

   - Ytterligare ett problem av
syresättning är att otroligt stor
mängder näringsämnen frigörs 
som kan utgöra en jättebomb
Stiftelsen har haft flera 
workshops. Hur skulle man

esättningen?  
r beroende av viss 
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