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sommaren är här, och vi är många som badar, seg-
lar, fiskar och på andra sätt njuter av livet längs 
våra kuster. när man står en varm sommarkväll och 
blickar ut över havet så känns det oändligt. Det är 
svårt att tro på alla larmrapporter om övergödning 
och miljögifter. samtidigt märker vi själva föränd-
ringarna runt omkring oss. vi är exempelvis många 
som reagerat på ejderns små kullar de senaste åren. 

i detta nummer kan du läsa mer om våra sjöfåglar 
och det tuffa läge de befinner sig i. vi får ta del av 
spännande projekt där man framställer biobränsle av 
alger. syrebrist vid bottnarna och hur de förhatliga 
algblomningarna göder vårt hav är ständigt aktuella 
ämnen för forskningen. ett annat projekt har försökt 
se hur vi bedömmer och hanterar de risker miljöpro-
blemen i Östersjön innebär. slutligen sätter vi fokus 
på alfågeln, en av våra doldisar bland sjöfåglarna.

trevlig läsning i hängmattan!
önskar redaktionen



HavsUtsikt 2/2012

3

KRöniKa 

i skolan fick jag lära mig (myt eller verklighet?) att arbetarna vid norrlandskustens bruk på 

1800-talet fick garantier om att någon dag i veckan slippa äta lax. tiderna förändras! Laxen 

på våra bord idag är odlad, och den vilda är hotad och i många älvar utrotad. Därför har 

eu-kommissionen lagt fram ett förslag till förvaltningsplan för lax. Jag är ansvarig för ärendet i 

eu-parlamentets miljöutskott och fick nyligen stöd för min rapport. Den syftar till att återskapa 

vildlaxbestånden där så är möjligt.
Lax är speciellt anpassad till den älv den kommer ifrån, och varje vattendrag har sin särskilda 

genetiska variation. Därför är dagens utsättningspolitik en rätt misslyckad historia. kraftbolagen 
sätter ut lax som har mycket små möjligheter att föröka sig, och som simmar ut i Östersjön där den 
fångas. Östersjön blir som en gigantisk laxodling, där fossilbränslen slukas för att båtar ska hitta 
laxen på öppet hav. Problemet med fiske på öppet hav är att man fångar en stor andel vildlax och 
ibland från akut hotade bestånd. Därför föreslår miljöutskottet nu en utfasning av havsfisket under 
åtta år. Det är bättre att fiska närmare älvarna, så man endast fiskar på bestånd som inte är hotade, 
eller åtminstone inte letar i hela havet efter odlad fisk.

steg två är att kraftbolagen måste skapa habitat som ger laxen möjlighet att fortplanta sig. Dessa 
investeringar gör på sikt större nytta än utsättning, men under en övergångstid behövs båda åtgär-
derna. vi ställer också högre krav på genetisk likhet med vattnets naturliga laxbestånd vid utsättning. 

sportfisket av lax är ekonomiskt viktigt och en del av många människors livskvalitet. Det är 
lämpligt att dessa fångster blir en del av landets fångstkvot, där vi också ställer krav på att de som i 
kommersiell skala arrangerar fisketurer ska omfattas av rapporteringskrav. Däremot ställs inga krav 
på att varje fisk som man fångar skall rapporteras. Där räcker det med normal statistik som man 
alltid skaffar sig när man inför en förvaltningsplan. Detta betyder inte att sportfisket ska minska, 
men att vi får ökad kunskap och större möjlighet att vidta kostnadseffektiva åtgärder för att få lax-
bestånden att växa.

trevliga miljöer att fiska i med goda utsikter till fångst, resurssnålare konventionellt fiske samt 
friskare och starkare laxbestånd är syftet med denna reform. miljöutskottet röstade ja till dessa för-
ändringar, och nu ligger bollen hos fiskeutskottet och plenum i eu-parlamentet samt ministerrådet. 
Jag uppmanar alla att våga besluta om en omställning, och inte fortsätta på nuvarande utrotningslinje. 

Låt oss rädda 
Östersjölaxen!

carl schlyter är eu-parla-
mentariker för miljöpartiet 
sedan 2004. Han är vice ord-
förande i utskottet för miljö, 
hälsa och livsmedelssäkerhet 
och suppleant i utskottet för 
mänskliga rättigheter. Det po-
litiska engagemanget väcktes 
när han som student arbetade 
med ett miljöprojekt på en 
soptipp i Brasilien och insåg 
att utan social rättvisa kan inte 
heller miljön räddas.

foto: fredrik Hjerling
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e jder, alfågel och svärta är välbekanta fågelarter 
för dem som vistas i skärgården och vid kusten. 
Fåglarna har under tidigare sekler varit en viktig 

naturresurs, och under kristider försett skärgårdsbefolk-
ningen med färskt kött, ägg och dun. Idag är det snarast 
naturupplevelsen som fåglarna bjuder på som värderas 
högst. Alfågelns sång i det yttre havsbandet en sen-
vinterdag, den orädda ruvande ejderhonan vid båthu-
set eller ejderns och svärtans stora ungkullar under vår 
och sommar är något som definitivt hör Östersjön till.

Fåglar i den marina näringsväven
Östersjöns sjöfågelarter kan grovt indelas i tre grupper; 
de som äter växter på grunt vatten, de som lever på fisk 
och andra djur i vattenmassan, och de som främst dy-
ker efter musslor och andra bottendjur. Fågelarter som 
lever på växter och fisk uppvisar idag i huvudsak stabila 
eller ökande bestånd. Däremot minskar många fågelar-
ter som lever på bottendjur.

Fåglar som ejder, alfågel, svärta och sjöorre är i hög 
grad marina arter. Under vinter och vår är de storkon-
sumenter av musslor, som de dyker efter på 10-25 me-
ters djup på musselbankar långt ute till havs. De sväljer 
musslorna hela och krossar skalen i magen. Eftersom det 
endast är musslornas mjukdelar som innehåller näring 
och energi måste exempelvis en ejder, som själv väger 
cirka två kilo, äta upp emot två kilo musslor per dag. Om 
musslornas näringsinnehåll av någon anledning mins-
kar är det svårt för musselätande fåglar att kompensera 
för detta genom att äta fler musslor eftersom deras mat-
smältningssystem inte kan hantera ännu större mäng-
der skal. Musslor i sin tur lever på växtplankton som de 

Under senare år har det kommit allt fler rapporter 
från allmänheten om att antalet ejdrar minskar 
i Östersjöns skärgårdar. En omfattande studie 
av övervintrande sjöfåglar i Östersjön visar nu 
att inte enbart ejder, utan även alfågel, svärta, 
sjöorre och alförrädare som alla i stor utsträck-
ning livnär sig på musslor och andra bottendjur, 
har minskat mycket kraftigt under de senaste 20 
åren. Med hjälp av forskning försöker vi ta reda 
på orsakerna till nedgången, men ännu finns inget 
entydigt svar. 

får i sig genom att filtrera stora mängder vatten. Muss-
lornas mjukdelsinnehåll styrs bland annat av vatten- 
temperatur och tillgång på särskilt näringsrika arter av 
växtplankton. Det finns därför all anledning att anta att 
musselätande fåglars förmåga att under vinter och vår 
bygga upp sina närings- och fettreserver inför ägglägg-
ning och ruvning kan påverkas av de storskaliga föränd-
ringar vi nu ser i Östersjöns ekosystem.

varför minskar bestånden? 
Det råder inte någon tvekan om att bestånden av fle-
ra musselätande fågelarter nu minskar kraftigt i Öster-
sjön. Den genomsnittliga minskningen för ejder, alfå-
gel, svärta, sjöorre och alförrädare mellan 1992-1993 och 
2007-2009 är hela 60 procent. För svärta och alfågel har 
minskningen gått så snabbt att de globalt sett har klas-
sats som hotade. Att på ett entydigt sätt förklara ned-
gången är dock inte lätt. 

Det är väl känt att ejdrar under vintern och våren 
lagrar fett- och näringsreserver som de senare använder 
vid äggläggning och ruvning. För Sveriges och Finlands 
häckande ejdrar, som främst övervintrar i de danska sun-
den, skulle en försämrad födotillgång kunna vara en or-
sak till en försämrad häckningsframgång. Vi har dock 
sett att häckningsframgången hos ejder kan vara mycket 
olika på olika platser i Östersjön under samma år, vilket 
tyder på att brist på näringsrik föda i de gemensamma 
övervintringsområdena inte är den enda förklaringen.

Samtidigt som ejderbeståndet har minskat har köns-
kvoten förändrats. Idag finns det ett mycket stort under-
skott av ejderhonor. Även en måttligt förhöjd dödlighet 
hos vuxna reproducerande honor kan få kraftiga negati-

Tufft läge för våra sjöfåglar

tre ejderhanar, så kallade gudingar, som uppvaktar en ensam ejderhona, även kallad åda.

foto: kjell Larsson
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va effekter på beståndsutvecklingen. Havsörnens lycko-
samma återkomst i den svenska och finska skärgården 
skulle kunna vara en förklaring till den sneda könskvo-
ten. Havsörnen är en mycket skicklig jägare som ofta 
slår ruvande ejderhonor.

Sjukdomar med hög dödlighet drabbar tidvis ejdrar 
och andra sjöfåglar. Dessa effekter är dock vanligen av 
lokal karaktär. Forskning som undersöker om brist på 
vitaminet tiamin kan orsaka en förhöjd dödlighet och 
försämrad reproduktion hos ejder pågår.

andra orsaker till alfågelns nedgång?
För alfågeln, som främst övervintrar på utsjöbankar i 
centrala Östersjön men häckar på den ryska tundran, får 
man söka efter delvis andra förklaringar till den mycket 
kraftiga nedgången i beståndet. Vi vet att det finns ett 
underskott av honor även hos denna art, och att andelen 
ungfåglar i beståndet har varit låg under många år. En 
otillräcklig födotillgång under vinter och vår före vår-
flyttning och häckning är en möjlig förklaring till den 
dåliga häckningsframgången. Den sneda könskvoten an-
tyder dock att orsakerna kanske även finns att hitta på 
den ryska tundran. Klimatförändringar i Arktis och en 
avsaknad av regelbundna lämmelcykler kan ha lett till 
ett hårdare tryck från rovdjur och rovfåglar på ruvande 
honor och ungar av alfågel.

Även mänskliga aktiviteter har med säkerhet bety-
dande effekter på bestånden. Vi vet att alfågeln drabbas 
mycket hårt av de många små oljeutsläpp som fortfa-
rande sker i stort sett dagligen i de stora fartygsrutter-
na som genomkorsar viktiga övervintringsområden. Tu-
sentals ejdrar och alfåglar drunknar också i fisknät i söd-
ra Östersjön. Viss jakt bedrivs även fortfarande. I fram-
tiden kan en ökad exploatering av grunda utsjöbankar 
leda till att viktiga livsmiljöer försvinner.

åtgärder behövs
Även om inte alla orsaker till de dramatiska nedgång-
arna hos musselätande änder ännu är kända kan vi ge-
nomföra åtgärder för att försöka bryta den nedåtgåen-
de trenden. Exempel på sådana direkta åtgärder är att 
flytta fartygsrutter bort från Östersjöns viktigaste över-
vintringsområden, förbjuda jakt på honfåglar och mins-
ka nätfisket vintertid i de viktigaste övervintringsområ-
dena. Stor försiktighet bör dessutom iakttas vid eventu-
ella exploateringar av Östersjöns utsjöbankar. Vi behö-
ver även få mer kunskap om hur storskaliga förändring-
ar i Östersjön på grund av övergödning och ett varmare 
klimat påverkar samspelet mellan växtplankton, filtre-
rande bottenfauna och musselätande fåglar. 

Ejder och alfågel är fortfarande talrika i Östersjön 
och är för många av oss en källa till välbefinnande och 
inspiration. Med fortsatt forskning och åtgärder kan vi 
se till att de förblir viktiga delar av Östersjöns ekosystem.

text kjell Larsson, avdelningen för biologi, Högskolan på
gotland
tel 0498-29 98 39
e-post kjell.larsson@hgo.se

de många, små, men ofta förekommande, oljeutsläpp som sker är ett av hoten 
mot våra sjöfåglar. här ses en nedkletad alfågel som har det svårt.

tidigare såg man ofta grupper av ådor med stora ungkullar i östersjöns skärgår-
dar. numera överstiger ådornas antal ofta ungarnas.

Stora fartygsrutter genomkorsar viktiga övervintringsområden för exempelvis 
alfågeln. en direkt åtgärd för att förbättra situationen är att modifiera rutterna.

foto: kjell Larsson

foto: kjell Larsson

foto: kjell Larsson

meR inFoRmation
om projektet kan du hitta här: www.hgo.se/seaducks
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S tora makroalger har länge använts som råvara 
för olika ändamål, exempelvis mat, agar, färgäm-
nen och stabiliseringsmedel. Länder som Kina, 

USA och Norge har byggt upp en algindustri som om-
sätter miljardbelopp.

Under de senaste åren har forskningen om algodl-
ing ökat markant i världen. Den stora ekonomiska driv-
kraften är att alger kan utgöra råvaran för produktion 
av biobränslen. Samtidigt förutspår man att det kom-
mer att finnas ett stort behov av material för biobräns-
leproduktion i framtiden. Odlade, små mikroalger som 
produceras till biodiesel har visat en stor potential att i 

framtiden ersätta fossila bränslen. Intresset växer nu för 
att även använda makroalger för biobränsleproduktion. 

odling med mervärde 
Naturligt växande makroalger är en begränsad resurs 
med en viktig funktion i kusternas ekosystem. Till ex-
empel utgör tångbältet längs en svensk klippkust en vik-
tig uppväxtplats för småfisk och andra djur. Att skörda 
sådana alger anses därför inte vara en lösning.

Att odla makroalger till havs har däremot många 
fördelar. De kräver varken gödsling, bevattning eller be-
kämpningsmedel, och tar inte värdefull jordbruksmark 
i anspråk. Det finns också  ett mervärde i att algerna 
samtidigt som de växer tar upp näringsämnen från ha-
vet och därmed bidrar till att minska övergödningen. 
Vid framställningen av biobränslen bildas också en rest-
produkt som innehåller mycket näringsämnen. Denna 
skulle eventuellt kunna användas i jordbruket som jord-
förbättringsmedel. 

I en tid av globalt fokus på energiförsörjningsfrågor ökar beho-
vet av mer kunskap om hållbara bioenergikällor. En pågående 
utvärdering tyder på att algodling och algupptag till havs för att 
tillverka biobränsle kan vara lönsamt, både sett ur ett ekologiskt 
och ekonomiskt perspektiv. 

Bönder till havs – Sveriges framtid? 

foto: tom Hermansson snickars/azote 
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text fredrik gröndahl, industriell ekologi, ktH
tel 08 - 790 61 58
e-post fgro@kth.se

SuBmaRineR - SuStainaBle uSeS oF
BaltiC maRine ReSouRCeS
industriell ekologi vid ktH, trelleborgs kommun och 
kungliga vetenskapsakademien är de svenska partnerna 
i projektet submariner. i projektet studeras från svensk 
sida hur musslor och makroalger kan skapa förutsätt-
ningar för att förbättra tillståndet i Östersjön samtidigt 
som nya arbetstillfällen skapas i kustzoner när man 
odlar musslor eller plockar upp alger för produktion av 
biogas. andra partners i projektet tittar bland annat på 
vasskörd, fiskodlingar och hur man kan utnyttja marina 
organismer för produktion av värdefulla produkter så 
som läkemedel.

Satsningar världen över 
På flera platser i världen pågår nu forskningsprojekt för 
att framställa biobränslen av alger. I Skottland odlas 
snabbväxande brunalger i mindre skala för att utveckla 
produktion av biogas och bioetanol. Forskning om mak-
roalgsodling pågår också i Danmark och Tyskland. På 
svenska sydkusten finns ett flertal projekt där man un-
dersöker möjligheten att plocka upp fintrådiga rödalger 
från stränderna för att använda dem i biogasproduktion. 
Någon makroalgsodling till havs i Sverige förekommer 
inte ännu, men ett försök är under planering. Det är vik-
tigt att inte hamna på efterkälken i utvecklingen. 

värdering utifrån flera aspekter
En forskargrupp har under flera år nu arbetat med att 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv utvärdera olika bio-
bränsleprojekt, både på svenska sydkusten, runt hela 
Östersjön samt i Kina. Utvärderingen har omfattat 
både odling och upptag av olika alger och av vass. I 
arbetet har man tagit hänsyn till både ekologiska och 
miljömässiga faktorer, tekniska problem och utma-
ningar samt ekonomiska faktorer. Även möjligheten 
att skapa nya arbetstillfällen och utveckla kustregio-
ner har utvärderats.

I utvärderingarna har man tittat på hela processked-
jan från upptag och odling, transporter, tekniska proces-
ser, fram till produktionen av biobränslet samt hur man 
tar hand om restprodukten. Beräkningar och fältstudier 
har genomförts för att se på resursförekomst, miljömäs-
siga faktorer, energibalanser, närsaltsupptag, minskning 
av växthusgaser samt ekonomiska och sociala fördelar. 

Resultaten visar på fördelar
Preliminära resultat från våra projekt på svenska sydkus-
ten visar att upptag av fintrådiga alger för produktion av 
biogas kan vara försvarbart ur ett hållbarhetsperspektiv 
där även ekonomin är en betydande faktor. Detta har 
medfört att ett brett tvärvetenskapligt samarbete har in-
letts, med ett flertal forskargrupper i Sverige och i andra 
länder så som Tyskland, Finland, Skottland och Kina. 

mot blå biomassa? 
En första försöksodling av makroalger vid svenska väst-
kusten är planerad att starta under sommaren 2012 där 
möjligheten att producera biobränslen och andra mer vär-
defulla substanser ska undersökas. Målsättningen är att 
med hjälp av de erfarenheter som forskargruppen byggt 
upp i tidigare och pågående projekt, utvärdera om mak-
roalgsodling för biobränslen och andra produkter kan 
bli en hållbar kustnära industri i svenska havsområden 
i framtiden. Resultaten från hållbarhetsanalysen kom-
mer att bli viktiga som beslutsunderlag för olika aktörer 
som myndigheter, kommuner och mindre företag som 
vill satsa på denna kustnära framtidsbransch. 

genom att väga samman ekologiska och miljömässiga faktorer med tekniska 
problem och ekonomiska möjligheter utvärderas olika typer av algprojekt med 
produktion av biobränsle som mål. i analysen ser man till hela processkedjan, 
från upptag eller odling, till produktion av biobränslet. 

miljö- 
effekter

natur- 
resurser

teknisk 
potential ekonomi samhälls- 

aspekter
miljö- 

effekter

foto: energy institute of Zhejiang university, Hangzhou, china

ett projekt som ingår i utvärderingen ligger i Shandongprovinsen i Kina, och är 
en av världens största mikroalgsodlingar.
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Ö stersjön är ett utsatt och drabbat innanhav. Un-
der ett drygt halvsekel har våra aktiviteter runt 
och i havet orsakat omfattande utsläpp av nä-

ringsämnen och föroreningar, och uttaget av fisk har 
varit större än tillväxten. Avrinningsområdet inklude-
rar 14 länder och bebos av över 85 miljoner människor.

Forskning om riskbedömning
Att miljöproblemen i många fall är allvarliga och akuta 
är det idag få som ifrågasätter. Förutsättningarna att han-
tera de risker som de olika problemen medför är emel-
lertid ganska olika. Hur kunskapen om riskerna ska be-
dömas och hanteras finns det också många olika åsik-
ter om. I projektet riskgov har en forskargrupp stude-
rat, jämfört och utvärderat hur riskbedömning och risk-

hantering går till för fem av de mest allvarliga miljöpro-
blemen i Östersjön: övergödning, överfiske, kemikalie-
föroreningar, oljeutsläpp och ofrivillig introduktion av 
främmande arter. 

Traditionell riskbedömning och riskhantering byg-
ger i många fall på en ganska snäv tilltro till naturve-
tenskapliga fakta, där uppgifter om koncentration eller 
mängd kan ge oss information om möjliga miljökon-
sekvenser och underlag för politiska beslut om åtgärder. 
Men inte sällan är de vetenskapliga underlagen bristfäl-
liga och det råder ofta stor osäkerhet kring vilka risker 
ett specifikt miljöproblem kan medföra.

god kunskap om konsekvenser ...
Ett mycket förenklat sätt att kategorisera olika miljö-
risker, och på så sätt få vägledning om hur de ska bedö-
mas och hanteras, är att placera dem i en så kallad osä-
kerhetsmatris. Utifrån matrisens två axlar, som visar gra-
den av kunskap om möjliga konsekvenser och sanno-
likhet för ett visst utfall, bildas fyra rutor. De miljöpro-
blem forskargruppen valde att fokusera på hamnar del-
vis i olika rutor.

I den övre vänstra rutan, teknisk risk, finns miljö-

Riskbedömning
i Östersjön

Miljöproblemen i Östersjön är allvarliga, och kunskapen om exakt 
vilka risker de innebär är omdebatterad. I ett forskningsprojekt 
har vi kartlagt hur miljöriskerna bedöms och hanteras idag, och 
konstaterar att det finns ett behov av att den traditionella risk-
bedömningen kompletteras med ett större mått av försiktighet 
och ett ökat deltagande av samhällets olika aktörer.

hur mycket kunskap har vi om de risker som miljöproblemen i östersjön kan medföra? och vet vi vilka konsekvenserna blir? den 
traditionella riskbedömningen är ofta för snäv och bygger på bristfälliga underlag.

foto: Leif karlsson/azote
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text Johanna sandahl och michael gilek, södertörns högskola
tel 08 - 608 48 62
e-post michael.gilek@sh.se

huR RegleRaS miljöpRoBlemen idag?
riskerna med övergödning hanteras idag inom regel-
verk på både nationell och eu-nivå, och kopplas till 
olika sektorer. På ett regionalt plan har Östersjösam-
arbetet Helcom en viktig roll att spela, inte minst för 
att det även innefattar ryssland, men det samarbetet 
är inte lagstiftande utan enbart rådgivande. Överfiske 
regleras idag primärt på eu-nivå, även om bedömning 
och hantering av enskilda fiskebestånd i Östersjön 
behöver ske på ett regionalt plan.

Hanteringen av kemikalieföroreningar är komplex, 
eftersom regelverket inbegriper en rad sektorer på na-
tionell, global och eu-nivå. när det gäller oljeutsläpp 
och införsel av främmande arter är de internationella 
överenskommelserna centrala, inte minst de inom fn:s 
marina organ imo. men även här är Helcom och eu 
viktiga aktörer för den regionala bedömningen och 
implementeringen av det globala regelverket.

teKniSK RiSK
- vetenskaplig bedömning

tvetydighet
- deltagande

oSäKeRhet
- försiktighet

oKunSKap
- anpassning

god BRiStFällig
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oljeutsläpp

övergödning

överfiske

kemikalieutsläpp främmande arter

läS meR
forskningsprojektet riskgov, environmental risk 
governance of the Baltic sea, är ett forskningssam-
arbete mellan södertörns högskola och en rad andra 
universitet runt Östersjön. www.sh.se/riskgov

osäkerhetsmatrisen, som utvecklats av riskforskaren andrew Stirling, visar att 
vi för att kunna hantera östersjöns miljöproblem måste komplettera den tradi-
tionella riskbedömningen med ett större mått av försiktighet och ett bredare 
deltagande av samhällets olika aktörer.  

problem som karaktäriseras av förhållandevis god kun-
skap om vad de innebär liksom god kunskap om san-
nolikheten för olika konsekvenser. Ett exempel på ett 
sådant problem är oljeutsläpp. Här är den traditionel-
la riskbedömningen och riskhanteringen lämplig, med 
sin bas i naturvetenskapliga fakta. 

Om vi vet vad som riskerar att ske, men däremot är 
ganska osäkra på hur sannolikt det är, hamnar miljöpro-
blemen istället en trappa ner, i rutan osäkerhet. Kemi-
kalieföroreningar kan klassificeras som ett sådant pro-
blem. I och med att vi vet ganska lite om sannolikheten 
för ett särskilt utfall bör bedömningen och hantering-
en av ett miljöproblem som detta ske utifrån ett försik-
tighetsperspektiv: att ta det säkra före det osäkra för att 
undvika negativa konsekvenser. 

... eller bristfällig
I fallet med överfiske gäller det omvända, vi har god 
kunskap om sannolikheten för att det ska hända, men 
kring denna kunskap finns olika värderingar och tolk-
ningar. Vi hamnar då i den övre högra rutan, tvety-
dighet. Bedömning och hantering av den här typen av 
miljöproblem underlättas genom att göra många aktö-
rer delaktiga i beslutsprocessen för att på så sätt få en 
bättre bild av problemets karaktär samt aktörernas oli-
ka värderingar och perspektiv. 

När det saknas kunskap om såväl sannolikhet som 
konsekvenser sorteras miljöproblemet in i den nedre hö-
gra rutan, okunskap. Införsel av främmande arter är lite 
grovt sett ett exempel på ett sådant problem, för även 
om det ofta finns kunskap om vilka organismer som är 
främmande och riskerar att spridas till Östersjön, så är 
det mycket svårt att förutse exakt vilka arter som etable-
rar sig och vilka konsekvenser det kommer att medföra. 

Försiktighet och deltagande är vägen framåt
De storskaliga miljöproblemen innehåller ofta delar av 
de olika risktyperna. Ett bra exempel på det är över-
gödning, där en del av problemen, som reningsverkens 
funktion, kan betraktas som en teknisk risk medan det 
kring andra delar, exempelvis ekosystemets respons och 
möjlighet till återhämtning, råder osäkerhet eller till och 
med okunskap. 

riskgov-projektet konstaterar att det alltid är vik-
tigt att sträva efter så god kunskap som möjligt, men att 
den traditionella riskbedömningen är för snäv för att vi 
effektivt ska kunna hantera och övervinna Östersjöns 
miljöproblem. Det krävs större hänsyn till och analys av 
miljöproblemens karaktär och till de olika åsikter och 
värderingar som omger dem. Graden av okunskap och 
tvetydighet behöver synliggöras och riskbedömningen 
anpassas därefter. Med större försiktighet och ett bred-
dat deltagande kan besluten om åtgärder bli effektivare.

foto: mattias rust, ulf manhammar, andre maslennikov, tobias Dahlin/azote
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Döda bottnar på grund av syrebrist i bottenvattnet är ett välkänt 
fenomen i Östersjöns öppna delar. Vi vet också att i en del om-
råden längs kusten så uppstår det syrebrist varje sommar, men 
hur spridd är denna företeelse? Genom att sammanställa data 
från de olika länderna kring Östersjön har vi försökt skapa en 
bild av syresituationen även i kustområdena.

Syrebrist i bottenvatten är ett problem som ökar runt 
om i världen. Ökningen beror på att den mänsk-
liga övergödningen av kustnära vatten har ökat. 

Näringsämnena kommer till Östersjön på flera sätt. 
Det kan vara i form av utsläpp av avloppsvatten, som 
luftburet nedfall från industrier och fordonstrafik, från 
jordbruksmark eller stora djurstallar och som avrinning 
från städerna.  

Svårtillgängliga kustdata
Vi vet sedan länge att döda bottnar är ett problem ute 
på öppet hav i Östersjön, men hur utbrett problemet är 
i kustområdena har inte tidigare varit känt. 

För att ta reda på omfattningen av syrebrist i kustom-
rådena samlade vi in kustdata från länderna runt Öster-
sjön. Denna typ av data rapporteras inte in till interna-
tionella databaser, såsom är fallet med data från utsjö-

områden, vilket gör att de är betydligt mer svårtillgäng-
liga. En liknande, omfattande sammanställning har där-
för inte gjorts tidigare.

två miljoner mätningar
Det finns en stor mängd undersökningar som görs i Öst-
ersjöns olika kustområden, och vi lyckades hitta två mil-
joner mätningar av syrgas från sammanlagt sexhundra 
olika områden. Av de sexhundra områdena vi analyserat 
har en femtedel varit drabbade av syrebrist någon gång 
under perioden 1955-2009. De områden där syrebris-
ten uppträtt oftast var Stockholms skärgård, Limfjor-
den, den svenska kusten väster om Gotland, den finska 
skärgården, kustområdena i Kattegatt och både de dans-
ka och tyska områdena kring Bälthaven.

I ett antal områden har syrebristen uppträtt oftare 
och oftare. I sju områden var bottenvattnet helt syrefritt 
året om. Generellt har syrgaskoncentrationerna minskat, 
även i områden där halterna inte är så låga. 

östersjön känsligt för syrebrist
En stor andel av alla platser med känd syrebrist i kust-
nära vatten finns i Östersjöregionen, vilket naturligtvis 
delvis beror på att Östersjön är en av de regioner i värl-
den där det finns mest tillgängliga mätningar. 

Syrebrist
vid östersjöns kuster

foto: nils ryrholm/azote
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Men det är inte hela förklaringen. Östersjön har inte 
något tidvatten som gör att vattnet blandas om. Dessut-
om är Östersjöns bottentopografi komplex, med en del 
djupa, isolerade kustområden med endast litet utbyte av 
vatten med det öppna havet. Östersjön i stort är också 
ett relativt isolerat hav med långsam vattenomsättning, 
som under lång tid fått ta emot stora mängder närings-
ämnen från land. 

viktigt med syre
Ett ekosystem fungerar bäst om tillgången på syre är 
god, och i kustområden kan syrebrist få förödande kon-
sekvenser. Bottenlevande organismer dör, och färre om-
råden blir då lämpliga för fisk att leva i. Kustområdena 
är viktiga uppväxtplatser för många fiskarter, exempel-
vis torsk. Dessutom bidrar syrebrist till att fosfor, som 
annars är bundet i sedimentet, släpps ut i vattnet. Detta 
kan i sin tur leda till algblomningar och grumligt vatten. 

Planer måste genomföras
Helcoms aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action 
Plan) har identifierat hur mycket kväve- och fosforut-
släppen från länderna kring Östersjön måste minskas för 
att Östersjöns tillstånd ska förbättras. De sätt som det-
ta kan göras är att minska användandet av konstgödsel, 
rena vattnet från stora djurfarmar och, främst längs Öst-
ersjöns östra kust, bygga ut reningsverk. Politiker i alla 
länder runt Östersjön måste agera nu och implemente-
ra de nationella planerna för näringsämnesminskning 
som man har kommit överens om.

vattenlevande organismer behöver en viss mängd syrgas 
som är löst i vattnet för att de ska kunna överleva. Bristen 
på syrgas dödar de bottenlevande organismerna och minskar 
lekområdena för fisk.  

SyReBRiSt längS öSteRSjönS KuSteR
för att kunna följa Östersjöns biologiska, kemiska 
och fysiska tillstånd över tid tas det regelbundet vat-
tenprover på många ställen runt om i Östersjön. alla 
mätdata från det öppna havet samlas i nationella 
databaser och skickas dessutom till en internationell 
databas. mätdata från kustområdena stannar dock 
ofta hos respektive land, och samlas inte i någon 
gemensam databas.

innan den här studien genomfördes fanns det 416 
områden runt om i världen där man hade funnit sy-
rebrist nära kusten. vi har hittat 115 platser, vilket 
ökar det totala antalet områden i världen till över 
500. Detta betyder också att mer än 20 procent av 
alla platser med känd syrebrist i kustnära vatten finns 
i Östersjöregionen. Denna stora andel beror delvis på 
att Östersjön är en av de regioner i världen där det 
finns mest tillgängliga mätdata som kan användas för 
att utvärdera syrebrist.

områden med röda och svarta prickar i kartan 
har drabbats av syrebrist någon gång under perioden 
1955-2009.

text Daniel conley, centrum för geoBiosfärsvetenskap, Lunds 
universitet och Jacob carstensen, aarhus universitet
tel 046-222 04 49 
e-post daniel.conley@geol.lu.se

<0 mg/l
0–2 mg/l
2–4 mg/l
>4 mg/l

SyRgaSKonCentRationeR

foto: Bent Lauge madsen
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ny metod geR nya möjligheteR
med hjälp av en ny teknik kan vi ta reda på hur mycket 
av det fixerade kvävet som läcker ut och blir tillgäng-
ligt för andra organismer i Östersjön. vi använder 
stabila isotoper som märkning i experiment, för att 
kunna mäta hur mycket kväve som fixeras och hur 
mycket som sedan läcker ut från cyanobakterierna. 

Den nya tekniken ger oss även möjlighet att mäta 
kvävefixeringen hos olika organismer i naturliga 
blandade populationer av växtplankton, istället för 
att använda oss av mätningar på odlingar som kanske 
förändrar organismernas fysiologi och aktivitet. Detta 
har tidigare varit omöjligt eftersom traditionella me-
toder inte är tillräckligt känsliga och högupplösande.

Kvävefixerare göder haven
Med hjälp av ny teknologi vill vi ta reda på hur 
stor del av det kväve som cyanobakterierna fixerat 
som läcker ut som ammonium i Östersjöns vatten. 
Ammonium kan tas upp av andra växtplankton, 
vilka utgör föda för djurplankton, som i sin tur är 
föda för fisk. På så sätt kan man säga att cyano-
bakterierna bidrar till ökad produktion i havet, och 
är viktiga aktörer i Östersjöns näringsdynamik. 

anabaena spp.

aphanizomenon sp.

nodularia spumigena

foton: siv Huseby, umeå marina forskningscentrum

Cyanobakterier är små organismer med stor bety-
delse för livet i havet. De flesta tänker nog främst 
på de blomningar som under sommaren kan täcka 

stora ytor och störa badsemestern. Men cyanobakterier 
är mer än så — de tillför haven kväve, och kan därför 
gynna fiskproduktionen. 

Finns nästan överallt 
Cyanobakterier finns över hela jorden, på land och i vat-
ten. De former som vi hittar i vattenmiljöer kallades ti-
digare för blågröna alger. När man talar om algblom-
ning i Östersjön om sommaren är det egentligen blom-
ningar av cyanobakterier som menas. I likhet med andra 
växtplankton har de fotosyntes, vilket innebär att de fix-
erar koldioxid och producerar syre. Många cyanobakte-
rier har dock en konkurrensfördel gentemot andra växt-
plankton. De kan fixera kvävgas. 

Kvävebrist sommartid 
De flesta växtplankton kan bara ta upp lösta salter av 
kväve; nitrat och ammonium. Under vintern, då pro-
duktionen är låg, blir halterna av framförallt nitrat re-
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text Jennie svedén, systemekologiska institutionen, stockholms 
universitet, och Helle Ploug, institutionen för biologi och miljöve-
tenskap, göteborgs universitet 
tel 031-786 30 39
e-post jennie.sveden@ecology.su.se

under sommaren blommar kvävefixerande cyanobakterier. upp till en tredjedel av det fixerade kvävet kan läcka ut som ammo-
nium till det omgivande vattnet, vilket gynnar andra växtplankton. växtplankton utgör föda för djurplankton som i sin tur är 
föda för fisk. Bilden visar en blomning av cyanobakterier i norra egentliga östersjön.

foto: nasa. Bearbetning: mati karhu

lativt höga i vattnet. Under vårblomningen, som domi-
neras av kiselalger och dinoflagellater, förbrukas näring-
en. Framemot sommaren uppstår brist på kväve, alger-
na dör och sjunker ner till botten. 

gynnas av syrebrist
De trådformade cyanobakterierna Anabaena spp., Ap-
hanizomenon sp. och Nodularia spumigena behöver var-
ken nitrat eller ammonium för att tillväxa, utan fixerar 
istället kvävgas. De kan därför blomma under sommar 
och höst, då det lösta kvävet i vattnet tagit slut. 

För cyanobakterierna är det istället tillgången på fos-
for som begränsar produktionen. I Östersjöns bottnar 
finns stora mängder fosfor lagrat, och vid syrebrist fri-
sätts fosforn och blir tillgänglig för växtplankton. Vid 
syrebrist förloras även kväve till atmosfären eftersom 
kvävgas kan bildas vid nedbrytning av döda växtplank-
ton. De syrefattiga bottnarna gynnar alltså cyanobakte-
rieblomningar gentemot andra växtplankton. 

göder haven
Upp till en tredjedel av det fixerade kvävet från Aphani-
zomenon sp. och Nodularia spumigena kan läcka ut som 
ammonium till det omgivande vattnet, varvid tillgång-
en på kväve ökar i ytvattnet under sommarblomningen 
av cyanobakterier. Ammonium kan användas av andra 
växtplankton, vilka utgör föda för djurplankton, som i 

sin tur är föda för fisk. I förlängningen kan cyanobak-
terierna sägas göda havet, och som en konsekvens gyn-
na fiskproduktion.

Medan merparten av vårblomningens växtplankton 
sjunker ner till bottnarna när de dör löses cyanobakte-
rierna till stor del upp i vattnet. På så sätt antas cyano-
bakterierna bidra till en ökad nitratkoncentration, och 
därigenom eventuellt till ökad vårblomning. 

Det är tydligt att cyanobakterierna spelar en av hu-
vudrollerna i Östersjöns näringsdynamik, och kunskap 
om deras egenskaper, förekomster, kvävefixerings-för-
måga, ammoniumläckage och nedbrytning blir viktig 
när det gäller att förstå Östersjöns näringsomsättning. 
Med hjälp av nya metoder vill vi utröna hur mycket av 
det fixerade kvävet som läcker ut och blir tillgängligt för 
andra organismer, inklusive fisk, i Östersjön. 

Cyanobakterier har alltid trivts i Östersjöns brack-
vatten, men blomningarnas intensitet har ökat över ti-
den. Vi vill finna en avvägning mellan att minska de ne-
gativa effekterna av blomningarna men ändå behålla en 
god fiskproduktion.
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notiser
invigning av projektet levande Kust
miljöminister Lena ek invigde den 28 maj projektet Levande 
kust på moderna museet i stockholm, där man också kunde 
ta del av en utställning om projektet.

Levande kust är ett storskaligt projekt där konkreta 
åtgärder vidtas för att återskapa god ekologisk status, i ett 
viksystem som kan liknas vid en Östersjö i miniatyr. 

Projektet, som startade år 2011, är unikt eftersom en 
rad olika åtgärder vidtas i full skala och på plats, både på 
land och i vattnet. Projektet drivs och finansieras av stiftelsen 
Balticsea2020. under en femårsperiod kommer betydande 
resurser att satsas på restaurering av Björnöfjärden och 
säbyviken  i värmdö. allt dokumenteras i en vitbok, så att 
politiker och andra intressenter kan genomföra motsvarande 
åtgärder i andra delar av Östersjön.

Läs mer på www.balticsea2020.org

ny app för kustväder
Lagom till högsäsong för båtar och andra vattenaktiviteter 
kommer nu en uppdatering av sjöräddningssällskapets po-
pulära kustväder-app. appen ger dig väderprognoser samt 
visar hur havet ser ut vid olika vindstyrkor och väderförhål-
landen. man kan också enkelt via ett sms skicka sin posi-
tion till den som behöver den. Den finns tillgänglig både för  
android och iphone.

Ladda ner den helt kostnadsfritt via android market eller 
appstore. På sjöräddningssällskapets mycket informativa 
hemsida, www.sjöräddning.se, hittar du också larm och 
aktuella nyheter om sjöräddning.

ny kris för örnarna längs norrlandskusten?
Havsörnarna utmed södra norrlandskusten lägger färre ägg 
än vanligt, och flera av äggen i bona är döda. så såg det 
ofta ut på 1960- och 1970-talet i sverige. miljögifter höll 
på att utrota vår havsörnsstam. men efter flera decennier av 
intensiva insatser i Projekt Havsörn har man lyckats vända 
den trenden, bland annat 
genom att lägga ut giftfri 
mat. användningen av 
miljögifterna PcB och 
DDt, som var orsaken 
då, har också minskat. 
Det ser nu ljust ut för 
havsörnen i sverige, dock 
inte längs kusten från 
gävlebukten och upp mot 
Härnösand. vad som är 
orsaken nu vet man ännu 
inte. enligt Björn Helan-
der från naturhistoriska 
riksmuseet, som invente-
rat örnbon i över 40 år, 
kan det vara frågan om 
ett nytt, okänt, miljögift.

havsörnsforskare belönad
mr Havsörn, Björn Helander, naturhistoriska riksmuseet, 
har belönats med naturskyddsmedaljen i silver av kung-
liga vetenskapsakademien ”för hans enträgna och mycket 
framgångsrika arbete med att rädda den svenska havsörns-
stammen”.

Björn Helander har i över 40 år arbetat för att  sveriges 
havsörnar ska öka i antal. Årligen har han satt ut giftfri mat, 
ringmärkt och räknat. Han har också undersökt dödsorsaker 
och påverkat lagstiftning om naturskydd.

som lägst var antalet havsörnar bara ca 150 stycken, 
efter att de drabbats hårt av miljögifter på 1970-talet. nu 
är antalet mer än tio gånger fler. foto: Bent christensen/azote

Rapportera ökända grund
alla som har lokalkännedom inom ett område vet att det 
finns vissa grund som är särskilt ”välbesökta”. Därför gör i 
sommar sjösäkerhetsrådet, stockholmradio samt sjöfarts-
verket en gemensam satsning för att försöka lokalisera så 
många som möjligt av dessa, med hjälp av dem som sysslar 
med sjöräddning och bärgning.

Dessutom behövs hjälp av den grundkännande allmän-
heten. Det sker i form av en tävling. Du som känner till ett 
lurigt grund eller annan farlighet som inte stämmer med 
sjökortet, rapportera din iakttagelse på www.ökändagrund.se

en jury kommer att bedöma nivån på de inskickade sva-
ren och utse segrare i olika kategorier. fina priser väntar,  
exempelvis navigationsappen seapilot och båtsportkort.

foto: martin almqvist/azote

foto: markus marcetic ©kungl. vetenskapsakademien

Björn helander, till vänster, tar emot medaljen.

foto: martin almqvist/azote
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aRtdataBanKen inFoRmeRaR

Från källa till hav
Den 9 maj var det plaskblött i uppsala! medan regnet föll 
utanför aulan på ultuna samlades drygt 300 personer för 
att delta i artDatabankens årliga flora och faunavårds-
konferens, denna gång med ett helt akvatiskt tema. titeln 
på konferensen var ”från källa till hav” vilket anspelade 
såväl på vattnets väg genom landskapet ut till havet, som 
på behovet av ökad kunskap om akvatiska miljöer. vi vet 
fortfarande mycket mindre om livet i våra sjöar och hav än 
vad vi gör om det på land.

konferensen inleddes av emma Lindberg, politiskt sak-
kunnig på miljödepartementet. Därefter redogjorde Björn 
risinger för hur den nya havs- och vattenmyndigheten arbe-
tar för att ta ett samlat grepp om vattenfrågorna framöver.

Lennart Henriksson tog oss med på en storslagen resa 
längs landskapets kapillärer, de små vattendragen. Han be-
rättade om hur viktiga de är för andra miljöer, och hur man 
kan arbeta för att skapa blå-gröna korridorer i skogsland-
skapet. Därefter kom ett par organisminriktade föredrag, 
där Per Larsson berättade en tankeväckande historia om 
gäddornas vandring mellan sött och salt vatten och gustav 
Johansson gav oss en inblick i arbetet med åtgärdsprogram 
för kransalger. anna gårdmark vid sLu aqua berättade 
om ett Östersjön i förändring, där människans påverkan har 
lett till storskaliga ekosystemskiften med färre rovfiskar och 
djurplankton men mer växtplankton. karl norling följde upp 
med att visa en tankeväckande sammanställning över hur 
syrekoncentrationerna och bottensamhällena förändrats i 
våra vatten under 100 år. 

miljöpedagogen Bengt Jürs berättade om arbetet i Hel-
singborg, där man genom en pedagogisk och ambitiös sats-
ning gentemot skolorna försöker förankra vattenfrågorna 
hos kommunens unga. Björn källström från sjöfartsmuseet 
akvariet i göteborg berättade om hur sjunkna valkadaver 
utgör grunden för ett helt unikt ekosystem, och hur man 
kan utnyttja fotografiska tekniker för att informera om och 
väcka intresse för marin mångfald. genom folke rydéns 
brandtal påmindes publiken om sin egen roll när det gäller 
att informera och skapa opinion.

salviusstiftelsen delade ut sitt stipendium som i 
år gick till artportalens skapare Johan nilsson, med 
motiveringen”artportalen gör den kunskap som finns hos 
naturintresserade synlig och tillgänglig för såväl forskare som 

allmänhet, och stimulerar till vidare intresse för naturen.” 
för oss med blöta intressen finns fortfarande många 

skatter kvar att upptäcka under ytan. maria kilnäs och 
anna karlsson berättade om utsjöområdet Bratten, där ett 
dramatiskt undervattenslandskap breder ut sig under ytan. 
Här finns branta revmiljöer där många sällsynta och hotade 
arter trivs, exempelvis hornkoraller.

artDatabankens prestigefyllda naturvårdspris delades ut 
till tomas Lundälv för hans banbrytande insatser med att 
dokumentera våra marina miljöer och arter med undervat-
tensfotografiska tekniker. Även en annan marinbiolog, an-
neli Lindgren, blev uppmärksammad. Hon fick välförtjänt 
ta emot ett stipendium från Hans g Hanssons minnesfond 
för sitt trägna arbete med att studera och kartlägga floran 
av makroalger på västkusten. 

konferensen slutade där den började – med vattnets väg 
i landskapet -  när Lena tranvik från artDatabanken delgav 
publiken sina våta drömmar. i Lenas vision återtar vattnet sin 
plats i landskapet, och vattensystemen blir åter fungerande 
korridorer för arter och näringsflöden.

Dagen gav förhoppningsvis upphov till många nya rän-
nilar och flöden i form av tankar och möten, och vi på art-
Databanken vill tacka alla er som medverkade och deltog i 
konferensen. Det var härligt att se så många blöta personer 
i uppsala, vi ses igen i det gemensamma arbetet för ett 
blåare sverige!

även havsutsikt var med på konferensen.

foto: nastassja Åstrand capetillo

tomas lundälv belönades med artdatabankens naturvårdspris.

foto: nastassja Åstrand capetillo

Björn Risinger från hav talade på konferensen.

foto: anders rådén

se delar av konferensen här: urplay.se/167265



HavsUtsikt 2/2012

16

avsändare

Stockholms universitets
marina forskningscentrum
106 91 Stockholm

FoKuS 

Alfågeln

text kjell Larsson, avdelningen för biologi,
Högskolan på gotland
tel 0498-29 98 39
e-post kjell.larsson@hgo.se

Alfågel, Clangula hyemalis, är en dykand, 
släkt med ejder, knipa och svärta. Det är 
en ganska liten and, cirka 45 cm lång med 
ett vingspann på cirka 75 cm. Den har ett 
rundat huvud och en kort näbb. Hanarna 
har långa stjärtspröt. Vingarna är ganska 
smala och spetsiga, och den flyger lekfullt 
med snabba vingslag. Landningen i vatt-
net är däremot mycket klumpig och slar-
vig. Ruggningsmönstret är komplicerat, 
med minst tre skilda dräkter under året. I 
alla dräkter är hanen dock elegant brokig i 
vitt, brunt och svart med helt mörka vingar.

Sången är vacker med ett läte som på-
minner om en klarinett. Den består av en 
ljudlig, nasal, tonren durtreklang beskri-
ven som a-a-auli. När stora flockar över-
vintrar ute i Östersjön ljuder alfågelns kör-
sång vida kring.

Alfågeln häckar i arktiska områden i 
Europa, Asien och Nordamerika. Största 
delen av det europeiska beståndet häck-
ar på tundraområdena i Ryssland. I Sveri-
ge häckar den sparsamt vid sjöar i Norr-
lands fjällregioner. I september och okto-
ber flyttar den söderut för att övervintra 
i havet, bland annat i Östersjön. Mycket 
stora mängder alfågel, drygt en miljon in-
divider, det vill säga huvuddelen av Euro-
pas bestånd, övervintrar i Egentliga Öst-
ersjön, med stora koncentrationer vid Ho-

burgs bank och Midsjöbankarna. I april 
och början av maj samlas alfåglarna i nor-
ra Östersjöns skärgårdar, runt Ösel och i 
Finska viken. I mitten av maj lämnar de 
Östersjön och återvänder till sina nordli-
ga häckningsplatser.

Vid två års ålder blir alfågeln könsmo-
gen. Boet placeras i en grop direkt på mar-
ken vid stranden av små, ofta fisktomma, 
tundrasjöar. Honan lägger 6-9 ägg som hon 
ruvar i cirka fyra veckor innan de kläcks. En 
dag efter att äggen kläckts lämnar ungarna 
boet. Honorna vaktar ungarna tills de blir 
flygfärdiga efter cirka fem veckor.

Vintertid består födan främst av muss-
lor och kräftdjur. Ute på musselbankar-
na dyker alfåglarna regelbundet ned till 
25 meters djup, och ibland ännu djupare. 
I sin häckningsmiljö söker alfågeln däre-
mot föda nära ytan, och äter då ofta vat-
tenlevande insekter och andra ryggradslösa 
smådjur. Under våren kan man i Östersjöns 
skärgårdar se så kallade albroar. Alfåglarna 
som ligger längst fram i flocken dyker och 
kommer efter en stund upp längst bak. På 

det sättet rullar albron fram.
Nyligen genomförda inventeringar av 

Europas alfågelbestånd visar tydligt att det 
har mer än halverats under de senaste 20 
åren. Arten har nyligen av iucn klassats 
som sårbar på global nivå. I Sverige kate-
goriseras den som starkt hotad. Orsaker-
na till den kraftiga nedgången är inte helt 
klarlagda. Ungproduktionen har varit låg 
under de senaste åren vilket kan tyda på 
problem med tillgång på föda i Östersjön 
eller på högt rovdjurstryck i Arktis. Vuxna 
fåglar drabbas även av en betydande extra 
dödlighet på grund av människans verk-
samheter. Tiotusentals alfåglar dör årligen 
på grund av illegala oljeutsläpp från fartyg 
ute till havs. Dessutom drunknar tusentals 
alfåglar vintertid i fiskenät varje år i främst 
södra Östersjön. Östersjöns eleganta sång-
fågel är ännu talrik men den kraftiga ne-
gativa beståndsutvecklingen måste brytas.

– Östersjöns
eleganta
dykand

foto: kjell Larsson


