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Havsmiljöns tillstånd 
ur miljömålsperspektiv
PER-OLAV MOKSNES, TINA ELFWING, STEFAN TOBIASSON & JOHAN WIKNER, HAVSMILJÖINSTITUTET
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Det övergripande målet med svenskt havsmiljöarbete är att 
uppnå en god miljö, där havets resurser kan nyttjas uthålligt 
av oss människor. För att rätt förvaltningsåtgärder ska kunna 
genomföras behövs en noggrann beskrivning av miljötillstån-
det, liksom var störningar förekommer och deras orsaker. De 
miljömål som riksdagen beslutat om är ett viktigt redskap för 
att arbetet ska kunna genomföras strukturerat och effektivt. 

I detta avsnitt sammanfattas de viktigaste tillståndsbedöm-
ningarna under de miljömål som har relevans för havsmiljön. 
Avsnittet bygger primärt på resultaten som redovisas i rap-
porten, men även resultat från forskningslitteratur och andra 
rapporter har vägts in. 
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■ Kemikalieanvändningen ökar, och 

en stor andel ämnen når förr eller sena-

re havet. Många ämnen har en långsam 

nedbrytning, vilket gör att halterna i 

miljön kommer att vara ett problem 

under lång tid. Särskilt problematiskt 

är det med utsläpp till det grunda och 

inneslutna Östersjön, där det begränsade 

vattenutbytet ger en mindre utspädning 

jämfört med utsläpp i andra havsområ-

den. Uppmätta halter i biologiskt mate-

rial är också generellt högre i Östersjön 

än i Västerhavet. Ett undantag är vissa 

perfl uorerade ämnen, PFOSA. Dessa är 

relativt lättnedbrytbara, varför de höga 

halterna i Västerhavet indikerar närlig-

gande, okända utsläppskällor.

Många av de klassiska klorerade 

miljögift erna har högst halter i Egentliga 

Östersjön, med nivåer som avtar norrut. 

Samma mönster gäller för bromerade 

fl amskyddsmedel. Dioxinnivåerna däre-

mot, är högst i Bottenhavet, speciellt när 

prover på konsumtionsfi sk tas. Halterna 

bedöms ligga på oroande höga nivåer, 

och i fet konsumtionsfi sk överskrider de 

oft a EU:s gränsvärde. En konsekvens av 

detta är att Sverige och Finland endast får 

sälja sådan fi sk på den inhemska mark-

naden och till icke-medlemsländer. 

I näringskedjans topp
Långlivade ämnen anrikas oft a i arter 

högt upp i näringskedjan. Havsörn och 

säl var tidigare starkt hotade av PCB 

och DDT. I takt med att insatta åtgärder 

har resulterat i minskande halter så har 

bestånden återhämtat sig. Det fi nns dock 

fl era signaler på att situationen fortfaran-

de är allvarlig för dessa rovdjur, men idag 

av andra skäl. Ett stort antal havsörnar har 

konstaterats ha kraft igt förhöjda halter av 

bly, trots att blyhalterna i miljön minskar. 

Sannolikt beror detta på att många örnar 

utnyttjar skjutet vilt som föda. Funna 

rester av blyhagel och kulsplitter stärker 

detta antagande.

Sillgrissla är en lämplig art för att över-

vaka föroreningar i Östersjön. Den fl yt-

tar oft a inte längre än till södra Egentliga 

Östersjön på vintern och äter huvudsak-

ligen skarpsill och strömming. Dess ägg 

har ett relativt högt fettinnehåll, vilket 

gör dem lämpliga för analyser av fettlös-

liga miljögift er. Analyser av det brome-

rade fl amskyddsmedlet HBCD visar att 

halterna ökar med cirka tre procent per 

år i sillgrissleägg. Ökande halter av detta 

ämne har också uppmätts i unga gråsä-

lar. Det långlivade impregneringsmedlet 

PFOS visar också oroande höga halter i 

både fi sk och sillgrissleägg.

Positivt och negativt
För de fl esta ämnen har vi mycket begrän-

sad kunskap om vad de har för eff ekter i 

miljön. Dessutom dyker nya och okända 

miljögift er upp. Inom eff ektövervakning-

en studeras olika arter, och vi kan tidigt få 

signaler om att något inte står rätt till. 

En positiv utveckling de senaste åren 

är att TBT från båtbottenfärger och rela-

terade skador på snäckor från västkus-

ten generellt sett har minskat i frekvens. 

Motsvarande övervakning i Östersjön 

behöver ytterligare några år på sig innan 

uttalanden om förändringar kan göras. 

Kräft djuret vitmärla, som lever i Öster-

sjöns bottensediment, kan ge indikatio-

ner på miljögift sbelastning, eft ersom 

dess embryon uppvisar missbildningar 

då de utsätts för miljögift er. Dessa miss-

bildningar har minskat på referenssta-

tionerna i norra Bottenhavet och Egent-

liga Östersjön, vilket skulle indikera en 

minskad sammanlagd belastning i dessa 

områden de senaste åren. Återkomsten 

av säl och havsörn är de riktigt stora posi-

tiva eff ektförändringarna, men det fi nns 

fortfarande oroande tecken. Ett sådant 

är att havsörnen längs Bottniska vikens 

kust får färre ungar per kull än i andra 

områden. Även gråsälen uppvisar teck-

en på nedsatt hälsa, såsom tarmsår och 

minskat späcklager, men det är oklart om 

detta beror på miljögift er eller storskaliga 

ekosystem förändringar. Abborren från 

referensstationen i Kvädöfj ärden fortsät-

ter att uppvisa ökning av avgift ningsen-

zym i levern. Orsaken är ännu inte klar-

lagd. S

GIFTFRI MILJÖ
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■ På 1960- och 1970-talen vidtogs kraft -

fulla åtgärder mot fosforutsläpp från 

reningsverk och industrier. Detta har lett 

till stora förbättringar i många havsvikar 

och skärgårdar. Under 1990-talet infördes 

kväverening vid större kustnära renings-

verk från norska gränsen till Norrtälje. 

Samtidigt intensifi erades åtgärdsarbetet 

mot kväveförluster från jordbruksmark 

i södra Sverige. Trots dessa ansträng-

ningar har inte närsaltbelastningen till 

våra havsområden eller uppmätta halter i 

öppet hav minskat i motsvarande grad. I 

Egentliga Östersjön anses det senare bero 

på att syreförhållanden i stor utsträck-

ning påverkar halterna av både fosfor 

och kväve. 

Syrebrist påverkar närsalter
Ytan med syrefria bottnar i de djupare 

delarna av Östersjön har fördubblats det 

senaste decenniet, vilket inte tycks kunna 

förklaras av ökade halter av närsalter eller 

ökad primärproduktion. Huvudorsaken 

anses vara en minskning av stora saltvat-

teninbrott, som behövs för att syresätta 

vattnet i Östersjön. Vid syrebrist frisätts 

fosfor från sediment, medan kväve 

lämnar systemet som kvävgas. De höga 

fosforhalter och minskade kvävehalter 

som observerats i Egentliga Östersjön 

det senaste decenniet bedöms därför till 

stor del bero på ökad syrebrist i djuphå-

lorna. Den ökade mängden tillgängligt 

fosfor gynnar cyanobakterier, och kan ha 

bidragit till att dessa arter har ökat i delar 

av Egentliga Östersjöns kustvatten.

Den ökade utbredningen av syrefria 

områden i Egentliga Östersjön anses 

också förklara varför syrehalterna mins-

kat i Bottenhavet de senaste decennierna, 

eft ersom Bottenhavets djupvatten bildas 

av syrefattigt vatten som strömmar in 

från norra Egentliga Östersjön. 

Varierande kustförhållanden
Trots att arean av de syrefria bottnarna 

ökat i Östersjön har utvecklingen varit 

positiv i fl era kustområden de senaste 

åren. I Bottniska viken är den ekolo-

giska statusen huvudsakligen god eller 

hög. I Egentliga Östersjön är tillståndet 

måttligt eller sämre i huvuddelen av 

kustvatten förekomsterna. Växtplankton 

har i många fall varit avgörande för till-

ståndsklassningen, medan både mjuk-

bottendjuren och makrovegetationen 

uppvisar övervägande gott tillstånd vid 

kusten. Blåstångens utbredning ökar i de 

norra delarna, och arten fi nns nu på alla 

övervakningslokaler för första gången 

sedan 1974, vilket indikerar en förbättrad 

vattenkvalitet. I grunda, instängda vikar 

är dock algmattor fortfarande vanligt 

förekommande, vilket tyder på övergöd-

ning. I Blekinge har ingen återhämtning 

skett av blåstång eft er den kraft iga minsk-

ningen i utbredning på 1990-talet. 

I Västerhavet är den ekologiska 

statusen huvudsakligen måttlig eller 

sämre. I Kattegatt bedöms exempelvis 

mjukbotten faunan fortfarande endast 

ha måttlig status på en majoritet av prov-

tagningslokalerna, eft er en minskning av 

arter och biomassa det senaste decenniet. 

Orsaken till nedgången är oklar. Ett posi-

tivt tecken är dock att en majoritet av de 

kustnära lokalerna i Halland nu visar god 

status för mjukbottenfauna. I Skagerraks 

utsjöområden ses inga negativa eff ekter av 

övergödning, medan situationen är otill-

fredsställande i kustvattnen. Instängda 

fj ordområden har fortfarande problem 

med syrebrist, och kustvegetationen visar 

tydliga tecken på övergödning.

Övergödning och överfi ske 
En av de tydligaste eff ekterna av övergöd-

ning är ökad förekomst av snabbväxande 

alger längs kusten och ökad grumlighet i 

vattnet. I Bohuslän har exempelvis vege-

tation längs kusten genomgått en stor-

skalig förändring de senaste decennier-

na. Utbredningen av fi ntrådiga algmattor 

har ökat dramatiskt, och utbredningen av 

ålgräs har mer än halverats. Huvudorsa-

ken bedöms vara ökad närsaltsbelastning 

i kustområdet som gynnat snabbväxande 

alger och försämrat ljustillgången för 

ålgräset. Nya studier tyder dock på att 

även överfi ske kan ha bidragit till situa-

tionen. När stora rovfi skar försvinner 

från kusten uppstår en trofi sk kedjereak-

tion som minskar algbetande kräft djur 

och gynnar tillväxten av fi ntrådiga alger. 

Även i grunda vikar i Östersjön kan detta 

vara en förklaring till omfattande utbred-

ning av fi ntrådiga alger. För att komma 

till rätta med problemen kan det därför 

behövas åtgärder både för att minska 

övergödning och överfi ske. 

Sämre status i Helcom-bedömning
Inom miljöövervakningen mäts och 

bedöms ett fl ertal variabler som kopp-

lar till övergödning, såsom halter av 

näringsämnen, växtplankton, fastsit-

tande vegetation, syreförhållanden och 

djursamhällets sammansättning på 

djupare bottnar. Eft ersom variablerna 

kan påverka varandra eller påverkas av 

andra faktorer än ökad närsaltsbelast-

ning måste en samlad bedömning göras 

av övergödningssituation för att kunna 

sätta in lämpliga åtgärder. En svårighet 

med att få en internationellt enhetlig 

bedömning av Östersjöns tillstånd är att 

olika länder idag använder olika bedöm-

ningsgrunder. I ett försök att harmoni-

sera detta har Helcom, tillsammans med 

experter från deltagande länder, utvecklat 

det gemensamma bedömningsverktyget 

Heat. Bedömningarna baseras på refe-

rens- och avvikelsevärden som antagits 

av de deltagande experterna. Principer-

na för dessa är enhetliga inom Helcom-

området, men värdena är anpassade för 

respektive havsbassäng. Klorofyll a är 

den enda variabel som varit tillgänglig för 

många områden, och har därför fått stor 

betydelse i bedömningen. Klassningarna 

i Heat ger genomgående en sämre status 

för de fl esta bassänger i jämförelse med 

svenska bedömningar. Endast Bottenvi-

ken och nordöstra Kattegatt ges godkänd 

nivå.S

INGEN ÖVERGÖDNING
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■ Miljöövervakningen i våra havsområ-

den är ett viktigt redskap i arbetet med att 

uppnå och följa upp ovanstående mål.

Fisket ett hot
Det kommersiella fi sket utgör ett av de 

största hoten mot biologiskt mångfald 

i svenska hav. Enligt Artdatabanken är 

idag 24 svenska fi skarter rödlistade, och 

nästan samtliga av dessa är överfi skade 

kommersiella arter eller arter som fångas 

som bifångst vid bottentrålning. Många 

av våra mest uppskattade matfi skar är 

akut eller starkt hotade i svenska vatten. 

Det gäller bland annat ål, torsk, bleka, 

kolja, långa, pigghaj, havskatt och hälle-

fl undra. De fl esta av de storväxta haj- 

och rockarter som fångas som bifångst 

är också starkt hotade, och slätrockan är 

redan nationellt utdöd.

Fiske med bottentrål ger även nega-

tiva eff ekter på bottenfauna, framför allt 

på större, långlivade organismer såsom 

många korall- och svampdjur. Kunskap 

om förekomst och skydd av speci-

ellt känsliga arter är nödvändig för att 

undvika bestående skador på den biolo-

giska mångfalden. Nya studier tyder på 

att överfi ske kan förändra näringsväven 

i kustekosystemen så att snabbväxande 

alger gynnas, vilket tillsammans med 

övergödning leder till att ålgräs och tång 

försvinner från kusten.

Kustvegetation viktig 
I kustekosystem är stora alger och sjögräs 

viktiga för den lokala biodiversiteten, 

eft ersom de ger en livsmiljö för många 

fastsittande växter och djur och ger skydd 

åt kräft djur och fi skar som annars inte 

kan överleva i området. Dessa miljöer 

och den biologiska mångfald de rymmer 

är idag hotade i fl era områden.  

I Bohuslän har utbredningen av ålgräs 

minskat med cirka sextio procent sedan 

1980-talet. Då ålgräset försvinner och 

ersätts av obeväxt sedimentbotten mins-

kar diversiteten av alger, kräft djur och 

fi skar dramatiskt i området. Eft ersom 

ålgräs utgör en viktig uppväxtmiljö för 

bland annat torsk och ål ger förlusten 

också negativa eff ekter för arter som 

redan hotas av överfi ske. Ännu har ingen 

återhämtning av de förlorade bestånden 

skett. De senaste tio åren har även utbred-

ningen av den stora brunalgen skräppe-

tare minskat kraft igt på klippbottnarna 

i Bohuslän och längs norska sydkusten. 

När taren försvinner ersätts den av fi ntrå-

diga alger med minskat djurliv som följd. 

En liknande utveckling har skett längs 

Blekingekusten, där blåstången försvann 

från stora områden under 1990-talet. 

Inte heller här har någon betydande åter-

hämtning skett. 

Genetisk mångfald 
Genetisk mångfald innebär att arten eller 

populationen har en stor mängd genetiska 

varianter på grund av lokala anpassning-

ar eller historiska processer. I Östersjön 

hittas exempelvis många marina arter 

som anpassats till den låga salthalten, 

såsom blåstång, ålgräs, blåmussla och 

torsk. Dessa Östersjöpopulationer skiljer 

sig genetiskt från samma art i Västerha-

vet, och om de försvann skulle de inte 

på kort sikt kunna ersättas med indivi-

der från Västerhavet. Populationerna i 

Östersjön uppvisar oft ast lägre genetisk 

variation än de i Västerhavet, vilket gör 

dem mer sårbara för förändringar. Ett 

exempel på en sådan sårbar population 

är knubbsäl i Kalmarsund.

Ett annat exempel på betydelsen 

av genetisk mångfald är torsken. Nya 

studier visar att torsken i de svenska 

havsområdena består av fl era separata 

populationer som anpassat sig till lokala 

miljöförhållanden, och som alla har sina 

unika lekplatser. Längs västkusten har 

det tidigare funnits många lokala kust-

populationer av torsk i fj ordarna, men 

många har utrotats av överfi ske innan 

man insåg att de skiljde sig genetisk från 

Nordsjötorsken. Idag är torsken fredad i 

fl era fj ordsystem i ett försök att bevara de 

återstående kustpopulationerna. 

Eft ersom en förlust av genetisk vari-

ation är mycket svår att reparera är det 

bästa sättet att bevara den genom skydd. 

Östersjöns populationer utgör oft a en 

unik genbank som gör dem extra skydds-

värda, även om de är relativt små. S

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
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■ Vattentemperaturen har ökat i Väster-

havet och Egentliga Östersjön sedan 

början av 1990-talet. Detta påverkar till-

växt och utbredning av många olika arter. 

Tånglaken, som är en kallvattenfi sk, har 

under senare år blivit mindre vanlig och 

växer långsammare. Abborren, som trivs 

i varmt vatten, växer snabbare. Vikare-

sälen är beroende av is för sin fortplant-

ning och förväntas få minskad tillväxt vid 

ett varmare klimat. En ökande mängd löst 

koldioxid i vattnet sänker pH. Detta kan 

få negativa konsekvenser för de organis-

mer som är beroende av att inlagra kalk, 

vilket innefattar en majoritet av havets 

djur och många växtplanktonarter.

Betydelsefull salthalt
I ytvattnet har salthalten minskat i alla 

havsområden förutom Skagerrak sedan 

slutet av 1980-talet. Hur salthalten 

kommer att förändras av klimatföränd-

ringen beror dock till stor del på hur 

nederbörd och frekvens av saltvattensin-

brott förändras. Flera modellscenarier 

visar på en sötare framtid, men det fi nns 

också forskare som hävdar att det kan bli 

saltare i Östersjön. Salthalten är avgöran-

de för artsammansättningen i Östersjön, 

som idag är en unik blandning av arter 

med både salt- och sötvattensursprung. 

Salthalten har också stor betydelse  för 

hur eff ektivt djupvattnet syresätts och 

därmed syrebristens omfattning.

Den sammanlagda eff ekten av klimat-

förändringen på såväl enskilda arter som 

ekosystemet som helhet är svårbedömd i 

dagsläget. S

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

■ Ett hav i balans är starkt förknippat 

med förekomst av livskraft iga bestånd 

av fi sk och skaldjur. Dessvärre är många 

svenska fi skarter så starkt överfi skade 

att både fi sken och fi sket är hotat. Dess-

utom visar studier att medelstorleken av 

de fl esta kommersiellt fi skade arter har 

minskat till mindre än hälft en under de 

senaste fyrtio åren. Beståndet av torsk 

i Öresund utgör ett undantag. Där har 

trålförbud rått sedan många år, och tors-

karna är storväxta och talrika.

Nya studier tyder på att överfi sket inte 

bara påverkar fi skbestånden, utan kan 

få eff ekter på hela ekosystem. Forskning 

visar att minskningen av torsk kan ha 

lett till ett ekosystemskift e i Östersjöns 

utsjöområde, som inneburit att skarpsill 

ökat och djurplankton minskat, vilket 

i sin tur kan försvåra torskens återväxt. 

Andra studier tyder på att förlusten av 

stora rovfi skar från kustekosystemen 

har lett till en trofi sk kedjereaktion som 

tillsammans med övergödning lett till 

att ålgräs och tång försvunnit från stora 

arealer. Eft ersom ålgräs och tång utgör 

viktiga uppväxtmiljöer för stora rovfi skar 

såsom torsk, kan en negativ spiral skapas 

där överfi ske minskar utbredningen av 

fi skens uppväxthabitat, vilket i sin tur 

minskar fi skbestånden ytterligare. 

Ekosystemförvaltning
För att komma tillrätta med dessa 

problem måste svenska kust- och havs-

områden förvaltas som hela ekosys-

tem. Åtgärder bör sättas in både för att 

återfå stora rovfi skar och för att minska 

utsläppen till våra havsområden. För 

detta krävs en samordning av miljö- och 

fi skeri förvaltningen där fi sken ses som en 

viktig del av den marina miljön. Den nya 

myndigheten för havs- och vattenmiljö 

kan vara ett steg i den riktningen. 

För att få en levande kust och ett nytt-

jande av havet på ett uthålligt sätt krävs 

också nya sätt att förvalta fi sket. Infö-

randet av områden med begränsat fi ske i 

vissa kustområden och totalt fi skeförbud 

i sydöstra delen av Kattegatt är sådana 

exempel. Likaså införandet av selektiva 

redskap och större maskstorlek vid trål-

fi ske eft er torsk. Bildandet av marina 

reservat kan vara ett annat sätt att främja 

ett hållbart nyttjande. Landets första 

marina nationalpark i Kosterhavet är ett 

unikt exempel på hur man kan kombi-

nera ett långsiktigt brukande med beva-

randemål.  S

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD


