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Även om man radikalt minskar belastningen av näringsämnen 
till Östersjön kommer tillfrisknandet att ske mycket långsamt. 
Ett sätt att skynda på det hela skulle kunna vara att helt enkelt 
förstärka havets eget sätt att binda fosfor i bottnarna genom att 
tillsätta fosforbindande substanser. Metoden har redan brukats 
i många övergödda insjöar med goda resultat. Skulle det även 
kunna fungera i havsmiljö?

Syrebrist i havsbottnarna dödar inte bara djur, utan 
minskar också havsbottnarnas förmåga att binda 
fosfor. Den fosfor som varit bunden i bottnarna 

frisätts till vattnet, och blir tillgänglig för algers och 
bakteriers tillväxt. Mer alger bildas i vattnet, dör och 
bryts ner på bottnarna – varvid syrebrist uppstår. En 
ond cirkel har bildats, som kan brytas först om fosfor-
läckaget från syrefria havsbottnar minskar. Ute till havs 
i Egentliga Östersjön är mängden fosfor i vattnet innan 
vårblomningen idag ungefär fem gånger högre än den 
var i början av 1960-talet.

betydelsefulla cyanobakterier
Cyanobakterier gynnas av ökande fosforkoncentrationer. 
Precis som andra organismer behöver även dessa både 
kväve och fosfor för att kunna tillväxa, men de har en 
finurlig förmåga att kunna fixera kvävgas – som alltid 

finns löst i vattnet. På så sätt är de inte beroende av att 
vattnet innehåller lättillgängligt kväve. Istället är det 
mängden fosfor som bestämmer hur stor deras tillväxt 
blir. Genom sin fixering av kvävgas tillför de kväve till 
vattenmiljön. I Östersjön är denna tillförsel ungefär lika 
stor som människans tillförsel via våra utsläpp från land. 
För övergödningen är cyanobakterierna centrala. Som-
martid kan cyanobakterier numera täcka mer än halva 
vattenytan i Egentliga Östersjön. 

Långsamt tillfrisknande att vänta
Östersjöns tillfrisknande kommer att gå mycket långsamt, 
även med kraftfulla minskningar av den externa tillförseln 
av näringsämnen. Att minska fosforförlusterna från land 
till hav måste fortgå, men att inom överskådlig framtid 
återfå naturliga fosforkoncentrationer är nog knappast 
möjligt, om inte de syrefria sedimentens förmåga att 
binda löst fosfor kan förbättras radikalt.

Ett sätt att få till denna ökade bindningsförmåga är 
att tillsätta fosforbindande substanser till havsbottnarna. 
Detta har framgångrikt tillämpats i många övergödda 
insjöar både i Sverige och i andra länder, men har ännu 
inte prövats i havsmiljö. Den fosforbindande substansen 
bör tillsättas i sedimenten för att finnas på plats när fosfor 
frigörs. Vid behandling av sjöar har främst aluminium-
föreningar använts, men även kalk har gett goda resultat. 

Att binda fosfor
i Östersjöns bottnar
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märgeldeponi vid Storugns, nära Kappelshamn på norra Gotland. märgel är en möjlig fosforbindande tillsatssubstans som finns i stor mängd nära 
Östersjön. om den nyttjas blir transportkostnaden liten – och man löser även ett deponiproblem på land.
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på laboratorium och i naturen
För att ta reda på om fosforbindning kan fungera i 
havsmiljö föreslår vi inledande laboratorieexperiment 
för att undersöka möjligheten att använda tre olika 
substanser, var och en för sig eller i kombination. Det är 
många frågor som måste besvaras innan man kan pröva 
metoden ute i naturen. 

Nästföljande steg blir att testa metoden i ett litet, 
väl avgränsat havsområde, exempelvis en begränsad 
skärgårdsvik med kraftig fosforbelastning och dåliga 
syreförhållanden. Om metoden visar sig fungera väl och 
effektivt kan det till och med tänkas att det kan räcka 
med att behandla några utvalda kustområden för att 
situationen ska förbättras även ute i det öppna havet.

Kostnadseffektiv kombination?
Kostnaderna för att tillsätta fosforbindande substans 
till Östersjöns bottensediment är svårt att uppskatta. 
Dessutom tillkommer arbetet med att utveckla och 
optimera substanserna så att de effektivt och permanent 
binder fosfor. Viss vägledning kan fås utifrån ungefärliga 
råvarukostnader.

Att använda aluminiumsalter är förmodligen dyrast, 
och råvarukostnaden har uppskattats till mellan 600 
miljoner och 31 miljarder kronor, beroende på hur stora 
havsarealer som skall behandlas och vilka fosformängder 
som behöver bindas. Detta motsvarar en kostnad om 
30–150 kronor per kilo bunden fosfor, vilket är lågt 
jämfört med alternativa ansatser.

Skulle märgel kunna användas för att förstärka fos-
forfastläggningen i Östersjöns bottensediment sjunker 
råvarukostnaden avsevärt. Även tillsats av kalcium är bil-
ligare än aluminiumsalt, men kostnaden är ännu osäker. 
Kanske kan en kombination av dessa tre möjligheter visa 
sig mest verkningsfullt och kostnadseffektivt?

åtgärder kompletterar varandra
Att tillföra fosforbindande substanser är inte den enda 
åtgärd som diskuteras idag för att minska fosforläckaget 
från havsbottnarna. Även konstgjord syresättning av 
bottnarna förväntas ge denna positiva effekt. Dessa olika 
metoder bör undersökas parallellt. De motverkar inte 
varandra, utan bör ses som möjliga komplement. Allt 
med syftet att minska näringsbelastningen och påskynda 
Östersjöns tillfrisknande.

FoSForbindAnde SUbSTAnSer
tre olika substanser är aktuella för att förbättra 
havsbottnarnas fosforbindande förmåga. ingen av 
dessa substanser är naturfrämmande, utan skulle 
förstärka processer som redan idag binder fosfor i 
bottnarna.

Aluminiumsalt har visat sig fungera bra i sötvat-
tensmiljö. experiment tyder på att det även skulle 
kunna fungera i havsmiljö.

märgel är en kalkrik lera och en restprodukt från 
utvinning av kalksten. Läggs idag oftast i deponi. 

Kalcium kan bilda det stabila och fosforrika mine-
ralet apatit.

LäS mer
Hur fosforbindning i Östersjöns bottensediment kan 
förbättras. naturvårdsverket rapport 5914 (2009)
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cyanobakterier gynnas av höga fosforkoncentrationer i vattnet. när havsbott-
narnas förmåga att binda fosfor försämras kan blomningarna öka. bilden är från 
Askö i Trosa skärgård.
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