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Havsmiljöns tillstånd  
ur miljömålsperspektiv
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I sverige har vattenmyndigheterna klassificerat kustvattnens 
status i enlighet med Eus vattendirektiv. påverkade vatten
förekomster ska nu återställas med hjälp av åtgärdsprogram, 
där det praktiska åtgärdsarbetet till stor del kommer att ut
föras på regional och lokal nivå. några av havets miljö problem 
kräver dock ett internationellt samarbete för att vi ska kunna 
nå betydande förbättringar. Där kommer det nu gällande 
marin a direktivet att bli ett viktigt instrument för förvaltningen 
av öppet hav. förutom internationella direktiv, arbetar vi i 
sverige med våra miljömål, varav fem direkt berör havsmiljön. 
Här redo visas tillståndsbedömningen av svenska havs områden 
basera t på resultat från miljöövervakning och forskning, 
fördela t på respektive miljömål.
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Bottniska viken – Sveriges minst 
övergödda kustområde
Bottenhavet har Sveriges minst närings
påverkade kustområde. Hela 93 procent 
av området har god status enligt vatten
förvaltningsförordningens bedömnings
grunder, och endast 14 procent av vatten
förekomsterna är i behov av åtgärder. I 
Egentliga Östersjön söder om Ålands 
hav är situationen omvänd, och nära 90 
procent av kustområdet är i behov av 
åtgärder för att uppnå god status. Även i 
Västerhavets kustvatten behövs åtgärder i 
tre fjärdedelar av vattenförekomsterna. 

Omfattningen av syrebrist är ett 
viktigt tecken på hög näringsbelastning. 
I Bottniska viken är statusen för syrehalt 
genomgående god. I Västerhavet krävs 
åtgärder i 24 procent av de bedömda 
vattenförekomsterna, och i södra Egent
liga Östersjön är denna siffra 16 procent. 
Huvuddelen av kustområdena i Väster
havet och Egentliga Östersjön har dock 
ännu ej klassats avseende syrehalt. 

Östersjöns syrebrist  
klimatpåverkad?
Utbredningen av syrefattiga områden 
i Egentliga Östersjön är omfattande. 

Nuvarande storlek på dessa områden 
ligger emellertid endast något över 
genomsnittsnivån för de senaste femtio 
åren. Ytan med helt syrefria områden,  
däremot, växte snabbt till det dubbla vid 
millennieskiftet och har legat kvar på den 
nivån sedan dess. 

Syrehalten i bottenvattnet styrs av 
två faktorer: tillförsel av syrerikt vatten 
och förbrukning av syre via organismers 
andning. Idag går det inte att avgöra 
vilken av dessa faktorer som är den 
dominerande orsaken till rådande syre
situation. 

I några av artiklarna i denna rapport 
diskuteras även hur klimat och väder kan 
styra syresättningen av Östersjöns djupa
re områden. De senaste 10 000 åren har 
några längre perioder med syrefattiga 
förhållanden förekommit. Under senare 
tid har också vintrarna kännetecknats av 
kraftiga västliga vindar och hög neder
börd. Båda dessa väderfaktorer leder till 
färre stora saltvatteninbrott till Östersjön, 
speciellt vintertid. De mindre inflöden 
som sker året runt sedan mitten av 1980
talet ger betydligt sämre syresättning av 
bottenvattnet. 

Svag koppling 
Att syrebristen främst skulle orsakas av 
övergödning är det svårt att hitta starka 
bevis för. Om så skulle vara fallet skulle 
man förvänta sig en ökning i plankton
produktion och i tillförseln av näring via 
älvar och vattendrag. Inga tydliga sådana 
trender har kunnat påvisas för de senas
te 40 åren. Hypotesen att övergödning 
ligger bakom syrebristen baseras främst 
på rekonstruktion av historisk näringsbe
lastning, produktionsförändring model
lerad från syrehalter och modellering av 
historisk syrehaltsutveckling. Samman

taget är det därför idag inte säkerställt 
att reduktioner av näringstillförsel kan 
minska omfattningen av syrefria områ
den i de stora havsbassängerna. I kust
bassänger, däremot, är sannolikheten att 
åstadkomma mätbara förbättringar med 
reningsåtgärder betydligt högre.

Färre giftiga cyanobakterier
Det var få ytansamlingar av cyanobak
terier i Egentliga Östersjön under 2008, 
enligt satellitbilder. Även från badplatser 
på Öland och Gotland rapporteras endast 
små problem med cyanobakterier under 
året. Förutom i Egentliga Östersjön före
kom en svag blomning i östra Bottenha
vet. I övrigt har inga synliga blomningar 
rapporterats från Sveriges havsområden.

Det saknas övertygande bevis för att 
förekomsten av cyanobakterier långsik
tigt ökar i öppna Egentliga Östersjön. 
Större ytansamlingar av cyanobakterier 
verkar istället förekomma sporadiskt 
vissa år med gynnsamma förutsättningar.

Under 2008 förekom istället en riklig 
förekomst av häftalger längs nästan hela 
den svenska kusten. I Egentliga Östersjön 
bestämdes arten till Chrysochromulina 
polylepis, samma art som gav upphov 
till död av fisk och skaldjur i Västerha
vet 1988. Inga sådana effekter har dock 
rapporterats från Östersjön.S

ingen övergödning
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att samsas om havet
Svenska kust och havsområden utsätts 
för olika störningar i form av gödande 
ämnen, miljögifter, fiske och fysisk 
exploatering. För att uppnå målet om 
långsiktigt hållbar produktionsförmåga, 
bevarande av biologisk mångfald och 
höga natur och kulturvärden, krävs 
verkningsfulla åtgärdsprogram samt 
indikatorer för att följa upp förändringar 
och effekter. 

Miljöövervakningen fyller en viktig 
funktion i uppföljningen av biologiska, 
fysiska och kemiska indikatorer. Men 

för att få en samlad bild av utveckling
en krävs även indikatorer som speglar 
förändringar i nyttjande och av störande 
verksamheter.

Mer obalans än balans
Övergödningsproblematiken är komplex, 
med stora områden av syrefria bottnar i 
Egentliga Östersjön och försämrat till
stånd för bottendjur i Kattegatt. Samti
digt har halterna av närsalter minskat 
generellt sedan början av 1990talet. 
Koncentrationerna av många organiska 
miljögifter, såsom PCB och dioxiner, har 
minskat de senaste tjugo åren, medan nya 
ämnen med okända effekter ökar i havs
miljön. 

Även om det finns glädjande teck
en på att det östra beståndet av torsk i 
Östersjön växer, är tillståndet osäkert för 
många andra bestånd, exempelvis ål och 
sik samt torskbeståndet i Kattegatt. Håll
bart nyttjande av fiskbestånden är viktigt 
ur ett socioekonomiskt perspektiv, men 
ny forskning betonar även fiskens bety
delse för hela ekosystemets struktur och 
funktion.

Ökat skydd av marina miljöer
De indikatorer som utvecklats för att 
mäta nyttjandet av havet och kustzonen 
visar på en komplex bild. Positivt är att 
åtgärderna mot oljeutsläpp gett resultat. 
Exploatering i form av strandnära byggan
de riskerar i vissa områden att inskränka 
det allmänna friluftslivet. Den pågående 
minskningen av yrkesfisket, som å ena 
sidan kan påverka vissa bestånd av fisk på 
ett positivt sätt, kan å andra sidan leda till 
en utarmning av kulturmiljöer då lokal 
fiskenäring dör ut. 

Ett långsiktigt mål som ser ut att 
uppfyllas är dock inrättandet av skyddade 
marina miljöer. Flera nya marina natur
reservat, fiskefria områden i Kattegatt 
samt en marin nationalpark har inrättats 
på senare tid. Bildandet av Kosterhavets 
nationalpark är unikt, inte bara för att 
det är vårt lands första marina national
park, utan för att den utöver bevarande 
av biologisk mångfald även syftar till att 
främja hållbart nyttjande, och profileras 
som ”den brukade parken”. S

hav i balans samt levande kust och skärgård

n h.M. Konung carl Xvi Gustaf inviger Sveriges första marina nationalpark i Kosterfjordenden, 
september 2009.
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Direkt och indirekt belastning
Sediment utgör ett slags miljöarkiv. 
Genom att följa halter av olika miljögifter 
i ytsediment kan man få information om 
hur belastningen förändras med tiden. 
För att med säkerhet klarlägga en sådan 
belastningsförändring krävs dock en 
läng r e tidsserie än de två mätomgångar 
som det nationella miljögiftsprogram met 
för sediment i dagsläget omfattar. Detta 
mot bakgrund av att även andra proces
ser påverkar halterna i sedimenten. 

Historiskt begravda sediment förore
nade av långlivade ämnen kan ibland åter 
komma i rörelse. Ett sådant exempel är 
arsenik i norra Bottniska viken. Där har 
halterna ökat eftersom landhöjningen 
fått bottensedimenten att röras upp och 
omdeponeras i andra områden. Föränd
rade metallhalter i sedimenten kan också 
vara ett resultat av ändrade redoxförhål
landen i vattenmassan. Om volymen 
vatten med syrebrist ökar, så fälls mer 
metaller i vattenmassan ut som sulfider 

och binder till sedimentet. Om syresitua
tionen skulle förbättras är lösligheten för 
många metaller så låg att de troligen inte 
återförs till vattenmassan. Detta innebär 
att det fria vattnet kan renas på flera olika 
metaller vid syrebrist, och att halterna i 
sedimenten följaktligen ökar. En likande 
urtvättningsprocess sker också i syresatt 
vatten, genom att lösta metaller i vatten
massan på olika sätt binder till organiska 
och oorganiska partiklar och sedimente
rar med dessa. 

En ökad halt av föroreningar i 
sedimente n på grund av dessa proces
ser kan därför på kort sikt spegla mins
kade metallhalter i vattenmassan och inte 
nödvändigtvis en generellt ökande miljö
giftsbelastning. Resultaten från 2008 
visar, jämfört med 2003 års mätningar, på 
stora ökningar av flera metaller i centrala 
Östersjöns sediment. Orsakerna till dessa 
höga halter av kadmium, koppar, nickel, 
zink och krom kan alltså vara flera, och 
någon koppling till ökade utsläpp kan inte 
verifieras med denna korta mät serie.

Kända … 
Genom att mäta halter i djur och växter 
får man en bild av hur exponeringen för 
olika ämnen förändras över tid. Här finns 
glädjande minskningar för flera kända 
miljögifter där åtgärder satts in så att 
användningen i samhället har minskat. 
Det gäller till exempel PCB och DDT, 
vilket har lett till att bestånden av säl och 
havsörn ökat. 

Dioxinnivåerna däremot, har oroande 

nog inte minskat sedan 1980talet, även 
om de legat på en lägre nivå i Bottenhavet 
de senaste åren. Eftersom haltvariationen 
har varit hög i detta havsområde behövs 
dock fler mätningar innan man kan vara 
säker på att den synbara minskningen 
återspeglar en verklig nedgång. I fet fisk 
överskrider dioxinhalterna fortfarande 
EUs gränsvärden. Sverige och Finland 
har dock dispens från förbudet att sälja 
fet fisk som strömming och lax, eftersom 
våra kostrekommendationer anses väl 
kända. Oroande är också att förhöjda 
halter av flera miljögifter, såsom PFOS 
och HBCD i sillgrissleägg, kvarstår. 

… och okända ämnen
Miljöövervakningen följer också hur ett 
antal arter reagerar på ännu okända gifter 
i miljön. Sådan effektövervakning av 
hälsotillståndet hos olika arter kan tidigt 
signalera om att något inte står rätt till. 

Eftersom det än så länge saknas gräns
värden som kan användas för att bedöma 
tillståndet utifrån dessa variabler, får 
man titta på relativa förändringar. När 
kustnära, föroreningsbelastade lokaler 
jämförs med de nationella referensstatio
nerna uppvisar de variabler som används 
en god förmåga att signalera ökande grad 
av belastning. 

Eftersom flera variabler har möjlig
het att reagera på många olika typer av 
kemiska substanser, och även komplexa 
blandningar, är detta ett viktigt verk
tyg för att få tidiga varningssignaler om 
närvaro av ännu okända miljögifter. S

giftfri miljö
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Ökat fokus på miljöer
Att hejda förlusten av biologisk mång
fald, minska andelen hotade arter och 
att utveckla metoder för uppföljning av 
hållbart nyttjande av de biologiska resur
serna är viktiga mål inom miljö politiken. 
Miljöövervakningen i våra havsområden 
är ett viktigt redskap i arbetet med att 
uppnå och följa upp dessa mål. 

Begreppet biologisk mångfald inne
fattar rikedom av miljöer, arter och gener, 
och ibland även de funktioner som dessa 

olika enheter deltar i, exempelvis arter
nas roll i ekosystemet eller produktion 
av nyttiga varor och tjänster. Miljööver
vakningen är främst inriktad på att följa 
utvecklingen och sammansättningen av 
olika djur och växtpopulationer, medan 
EUs art och habitatdirektiv och marina 
direktiv i högre grad fokuserar på hela 
miljöer.

Även positiv utveckling
Utvecklingen för populationerna av 
många av våra topppredatorer, såsom 
vikare, gråsäl, knubbsäl och havsörn, har 
varit gynnsam under de senaste 20 åren, 
även om reproduktionen för dessa arter 
varit något nedsatt. Under samma period 
har de fastsittande algerna i norra Egent
liga Östersjön utvecklats positivt, medan 
de försämrats i de södra delarna av Öster
sjön och i Skagerrak. Sammansättningen 
av mjukbottenlevande djur i Västerhavets 
kustområden har förändrats så att stör
ningskänsliga arter generellt har minskat, 
vilket lett till en försämrad status. Även i 
Bottniska viken har sammansättningen 

av bottenfauna förändrats och statusen 
försämrats, men här är det ett fåtal arter 
som orsakat denna utveckling. I Egent
liga Östersjön är statusen i huvudsak god 
avseende den bottenlevande faunan, med 
undantag för de stora områden där syre
brist gör levnadsförhållandena omöjliga 
för flercelliga organismer. 

Mycket fortfarande okänt
Även om information om hundratals 
arter samlas in årligen, är det bara för ett 
fåtal av dessa som säkra tidsserier existe
rar. För många arter har man bara funnit 
enstaka exemplar. 

Ett tydligt bevis på hur fragmentarisk 
vår kunskap om havsbottnarnas mång
fald är, fick vi häromåret när forskare 
letade efter djur mindre än en millimeter 
i knappt etthundra prover. De fann 430 
arter av flercelliga djur, och av dessa var 
157 nya för svenska vatten och 27 nya för 
vetenskapen! Detta illustrerar den stora 
utmaningen i ett av miljöövervakningens 
viktigaste syften: att följa förändringar i 
havens biologiska mångfald. S

ett rikt växt- och djurliv

Övervakningens tidsserier viktiga
Förändringar i klimatet kommer att 
påverka många av processerna i havet, 
men prognoser om omfattningen är fort
farande osäkra. Därmed är den samman
lagda effekten av flera påverkade faktorer 
mycket svår att förutspå. 

Vi har i nuläget stora kunskapsluckor 

om hur naturliga nivåer och referens
tillstånd kommer att påverkas. Den 
kunskapen behövs för att utvärdera och 
åtgärda mänsklig påverkan. Här är forsk
ningen viktig, men framför allt kommer 
de långa tidsserierna som genereras 
inom den årliga miljöövervakningen 
att vara helt avgörande för att nå denna 
kunskap. Detta gäller inte bara för direkt 
påverkade klimatvariabler, såsom tempe
ratur, salthalt och pH. Resultaten från 
miljö övervakningen behövs också för att 
kunna utvärdera de biologiska variabler 
som reagerar på förändringar i fysiska 
och kemiska förhållanden.

Svårare att planera åtgärder
Ett förändrat nederbördsmönster kom 
mer att påverka tillförseln av närings 
och humusämnen från land. Detta måste 
vägas in när vi dimensionerar åtgärder 

mot övergödning. Förändrad tempe
ratur och salthalt kommer att påverka 
arter olika, och kan ha effekter på hela 
näringsväven upp till rovfisk. Det inne
bär att förvaltningsåtgärder för att återfå 
starka rovfiskebestånd måste inkludera 
den sammanlagda effekten av fiske, över
gödning och klimatförändring. 

Miljögifternas fördelning i och effekt 
på ekosystemet kommer att förändras 
med förändrade förhållanden i tempe
ratur, syretillgång och pH. En allvarlig 
konsekvens av en pHsänkning i havet 
är också att tillgängligheten på karbonat
joner minskar. Många organismer är 
beroende av karbonat för att bygga sina 
kalkstrukturer. Det gäller för flera plank
tonarter, och även för skaldjur och tagg
hudingar. S

begränsad klimatpåverkan


