


Vart femte år genomför HELCOM, Östersjöländernas

gemensamma havsmiljöorganisation en utvärdering av

miljötillståndet i hela Östersjön. Data från de nio kust-

staternas marina miljöövervaknings- och forsknings-

verksamheter värderas och sammanställs av ett stort

antal experter. Resultaten används som underlag för

överenskommelser om gemensamma skyddsåtgärder och

fungerar som en länk mellan forskning, övervakning och

miljöpolitiska beslut. 

Den senaste redovisningen av Östersjöns miljötillstånd
täcker perioden 1994–1998. Här följer en sammanfattning
av de viktigaste slutsatserna.

Fisket ett hot mot ekologisk balans
Östersjöns Fiskerikommission (IBSFC) leder den gemen-
samma förvaltningen av fiskresurserna i öppet hav. Fisket i
Östersjön är baserat på ett fåtal kommersiellt viktiga arter
och uttaget av fisk begränsas av snäva fysiska och biologis-
ka toleransgränser. Varierande miljöförhållandena och
interaktioner mellan arterna ger beståndsfluktuationer
som är svåra att förutsäga. Av politiska skäl överskrids
oftast de vetenskapligt rekommenderade fångstkvoterna
vilket har lett till en utarmning av fiskbestånden med
konflikter och ekonomiska och sociala problem som följd. 

Lekbeståndet av torsk i Östersjön har krympt till ca 15%
av sin toppnivå i början av 1980-talet. Överexploatering i
kombination med ogynnsamma salthalts- och syreförhål-
landen i lekområdena har minskat den unga torskens
möjligheter att överleva till reproduktiv ålder. Att säkra
torskbeståndets utveckling genom minskning av fiske-
trycket har nu fått högsta prioritet i IBSFC.

Beståndet av strömming i Egentliga Östersjön och
Finska viken har minskat stadigt under de sista 25 åren.
Strömmingen anses nu vara utanför sina biologiskt säkra

gränser, dvs dess möjligheter att åter bygga upp sin nume-
rär är hotad. 

Beståndet av skarpsill har däremot ökat under det sista
decenniet, eventuellt som en effekt av minskat predations-
tryck från det sviktande torskbeståndet. Under 1994-1998
fångades totalt 3,8 miljoner ton strömming och skarpsill i
konventionsområdet. Av denna mängd gick mer än 50% till
produktion av fiskmjöl.

För att kompensera förlusten av lax på grund av vatten-
kraftsutbyggnaden sätts stora mängder odlad smolt ut årli-
gen i vattendragen. År 1998 släpptes 6,4 miljoner odlade
laxyngel ut vilket kan jämföras med det beräknade antalet
av ca 0,5 miljoner vildlevande laxyngel samma år. M 74
syndromet kvarstår hos lax och laxöring och utgör ett hot
mot de fåtaliga vildlaxbestånden. För att erhålla en bättre
balans mellan den odlade och den vilda laxen har en
”Salmon Action Plan” antagits av IBSFC. Målet är att till
år 2010 återfå åtminstone 50% av smoltproduktionen i de
naturligt laxbärande vattendragen. 

Mängderna av fisk som tas som bifångst eller kasseras
till havs är okända. För vissa kustfisken är bifångsterna
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▲ Fisket i Östersjön är begränsat till ett fåtal viktiga arter. Trots
fiskeribiologernas varningar överskrids ofta de rekommenderade fiske-
fångsterna av politiska skäl. Detta har lett till att flera av bestånden
fiskas för hårt.



evertebrater. Förhöjda nivåer av avgiftningsenzym hos
östersjöfisk påvisar närvaron av ännu oidentifierade förore-
ningar. Förändringar av könskaraktären hos marina snäck-
or i danska vatten kan kopplas till förekomsten av främst
tributyltenn som används som beväxtningsskydd på
fartygsskrov.

De flesta av det fåtal organiska miljögifter som överva-
kas i fisk och sillgrissleägg (DDT, PCB, HCB, HCH, PBDE
och dioxiner) uppvisar en stadig minskning. Hälsotillstån-
det hos säl har förbättrats, vilket tillsammans med fred-
ningsåtgärder har resulterat i växande populationer. Anta-
let havsörnar runt Östersjön har nästan fördubblats under
1990-talet. Havsörnen har också återtagit områden där den

varit borta sedan årtionden, exempelvis i Litauen och i
Danmark. Haltminskningarna av PCB och dioxiner i fisk i
Egentliga Östersjön har emellertid upphört under den sista
10-årsperioden vilket visar att föroreningskällor fortfaran-
de finns i vår närområde.

En substans som inte följer den allmänna minskande
trenden är kadmium, som trots utsläppsreduktioner ökar i
fisk. Orsakerna till denna ökning är inte klarlagd.

Ökande oljetransporter till havs
En tredjedel av de ca 13000–14000 oljetransporterna i
Östersjön sker fortfarande med fartyg utrustade med
enkelskrov. En planerad utbyggnad av oljeterminaler i de
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ÅTGÄRDERNAS RESULTAT

Flera åtgärder har vidtagits under årens lopp för att bromsa negati-

va utvecklingstendenser i Östersjöområdet. I en del fall har dessa

lett till klara förbättringar, medan i andra fall några förbättringar

inte har kunnat konstateras. I många fall saknas också en övervak-

ning som med tillräckligt noggrann geografisk och tidsmässig

upplösning kan påvisa eventuella förändringar av miljötillståndet.

Nedan ges några exempel på resultaten av åtgärder som genomförts

inom HELCOM-samarbetet.

LYCKADE ÅTGÄRDER:

❿ Minskade utsläpp av fosfor och organiskt material från punkt-

källor i avrinningsområdet har resulterat i minskad belastning i

kustområdena. 

❿ Atmosfärsdepositionen av kväve har minskat med ca 40% under

de sista 15 åren.

❿ Ansträngningarna att minska tillförseln av flera klororganiska

föroreningar har resulterat i förbättrat hälsotillstånd och ökan-

de populationer av marina däggdjur och fåglar som har fisk som

stapelföda. 

OTILLRÄCKLIGA ÅTGÄRDER:

❿ Minskade utsläpp av kväve från punktkällor har endast haft en

lokal påverkan eftersom den största andelen kväve kommer från

diffus tillförsel.

❿ Trots kontinuerligt minskande fångstkvoter av torsk, strömming

och lax sedan mitten av 1990-talet så har populationerna inte

återhämtat sig. 

❿ Alltför höga PCB-nivåer i kustfisk har förhindrat uttern från att

återkolonisera sin forna områden.

❿ Trots betydande utsläppsminskningar av kadmium så uppvisar

halterna i fisk en fortsatt ökning.

❿ Trots förbud och andra åtgärder så har någon minskning av anta-

let oljespill till havs inte observerats.

FLER ÅTGÄRDER KRÄVS:

❿ Tillförseln av förorenande och gödande ämnen måste minskas,

speciellt från avloppsvattens- jordbruks- och transportsektorerna.

❿ Förbättrad fångststatistik krävs för att bedöma fiskbeståndens

utveckling och påverkan av de kommersiella fisket. Skyddsåtgär-

der i form av avstängda områden för fiske och restriktioner i

redskapsanvändning bör övervägas.

❿ Bifångsterna av däggdjur och fågel samt kassering av oönskad

fisk måste minska. 

❿ Risken för introduktioner av främmande organismer bör mini-

meras.

❿ Hotade marina biotoper behöver få legalt skydd.

I HELCOMs sammanställning saknas fortfarande viktig information.

Någon källfördelning av utsläppen har inte varit möjlig att genom-

föra. Det har i många fall varit svårt att belägga kopplingarna mellan

påverkan och miljöeffekter. Några gemensamma metoder för att

bedöma miljökvaliteten i olika havsområden har ännu inte använts.

De bakomliggande sociala och ekonomiska orsakerna till en förän-

drad miljösituation har inte heller belysts i högre grad. Detta har sin

grund i bristfälliga dataunderlag och metoder samt svårigheter att

utväxla information på ett smidigt sätt. Ständiga förbättringar sker

emellertid till gagn för det fortsatta miljöarbetet i Östersjöområdet.

LÄS MER OM: HELCOM på http://www.helcom.fi

Där kan man också ladda ner foldern 

”Environment of the Baltic Sea area 1994-1998”.



mycket höga; vid fisket efter siklöjerom i Bottenviken utgör
bifångsten mer än 90% av den landade vikten. Förutom
kasseringen av oönskad fisk dränks sjöfågel, säl och tumla-
re i bottengarn och drivgarn. För tumlaren är den långsik-
tiga överlevnaden i Östersjön osäker.

Tillförsel av näringsämnen - för mycket av det goda
Östersjöns avrinningsområde är ca fyra gånger så stort som
själva havsområdet och den diffusa tillförseln av närings-
ämnen från marken till havet är intimt kopplad till avrin-
ningen från land. Åren 1994–1998 omfattade både heta
somrar och perioder med rekordhög nederbörd och över-
svämningar. Tillförseln av fosfor till kustvattnen har
minskat betydligt sedan slutet av 1980-talet på grund av
stora investeringar inom den kommunala avloppsvatten-
sektorn. För vattenburet kväve som till stor del tillförs via
diffust markläckage har någon minskning inte kunnat
konstateras. Ländernas beräkningsunderlag från år 1995
tillåter inte att någon källfördelning görs. 

Sett över en längre period (1985–1997) har den årliga
depositionen av kväve från atmosfären minskat med näst-
an 40%. Överraskande nog så utgör den internationella
sjöfarten som trafikerar Östersjön en av de största källorna
av oxiderat kväve (12–20%).

Det är inte lätt att kvantifiera sambanden mellan den
antropogena (och alltså i princip kontrollerbara) tillförseln
av näringsämnen och dess bidrag till övergödningseffek-
terna. Naturliga processer så som biologisk kvävefixering

och denitrifikation samt kemisk bindning och frigörelse av
fosfor i sedimenten påverkar också produktionen av växt-
biomassa. Sedimentens betydelse för omsättningen av
närsalter åskådliggjordes i Finska viken under 1996. Syre-
fria förhållanden i bottenvattnet orsakade ett utläckage av
stora mängder fosfor från sedimenten till den ovanliggan-
de vattenmassan. Denna interna tillförsel beräknades
motsvara hela den årliga flodburna tillförseln av fosfor till
Finska viken. I de flesta fall är emellertid mängderna av
näringsämnen från land större än de som genereras via
interna processer i havet.

Mängden kommunalt avloppsvatten från 15 miljoner
människor som lever i direkt närhet till Östersjöns kust-
områden uppgick 1995 till 3500 miljoner kubikmeter. Av
denna mängd var nästan 500 miljoner kubikmeter (14%)
orenat; 85% kom från St Petersburgsregionen. I motsats till
det kommunala avloppsvattnet så behandlas mer än 99%
av det industriella avloppsvattnet innan det släpps ut i reci-
pienten.

Minskande halter av flera metaller och miljögifter
De tydligaste effekterna av den höga miljögiftsbelastning-
en i Östersjön har manifesterats i form av reproduktions-
skador hos den marina däggdjurs- och fågelfaunan som har
fisk som stapelföda. Svenska studier indikerar också lägre
födelsevikter hos fiskarfamiljer som har en hög konsum-
tion av fisk, jämfört med andra grupper. Andra studier har
visat fysiologiska och hormonella störningar hos fisk och
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"!Dessa glada sälar får symbolisera det framgångsrika arbetet med att minska tillförseln av flera miljögifter. Hälsotillståndet hos marina toppkonsu-
menter är bättre, reproduktionsskadorna nästan borta och populationerna ökar.



östra och södra delarna av Östersjön innebär ökade olje-
transporter; totalt beräknas cirka 177 miljoner ton olja
fraktas årligen i Östersjön. Mängden observerade illegala
oljespill har inte förändrats nämnvärt. HELCOMs s.k.
Östersjöstrategi som antagits av alla kuststaterna innebär
att handelsfartygen tvingas lämna oljerester och avfall i
hamnarna. Detta bör resultera i minskade oljeutsläpp i
framtiden. 

Antalet invandrande arter ökar
Mängden djur och växter som invaderat Östersjöområdet
har ökat under de senaste tjugo åren. Ballastvatten utgör en
dominerande faktor för långväga spridning. De miljömäs-
siga och ekonomiska effekterna av dessa introduktioner är
i stort sett okända. Den nordamerikanska borstmasken
Marenzelleria viridis, som observerades första gången 1985
i Östersjön, har nu spridit sig till stora delar av havsområ-

det. Den dominerar bottenfaunan i Wislas mynningsområ-
de och utgör där 95% av biomassan. Den grundlevande
fisken Neogobius melanostomus med hemvist i Svarta havet
har spridit sig utmed den Polska kusten till Rügenområdet
och konkurrerar med sina inhemska släktingar om utrym-
me och föda. Massförekomst av den lilla hinnkräftan Cerco-
pagis pengoi från Kaspiska havet har blivit ett problem för
fisket i de östra delarna av Finska viken genom att sätta igen
näten.

Många kustbiotoper hotade
HELCOM har identifierat 133 marina biotoper och 13
utvalda biotopkomplex (dvs typiska kombinationer av
biotoper) i Östersjön. Utvärderingen visar att de flesta
(88%) av biotoperna och samtliga biotopkomplex är utsat-
ta för någon form av hot där de största utgörs av förore-
ningar, övergödning, fiske och bebyggelse.
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" Nästan alla Östersjöns typiska och unika miljöer är utsatta för någon form av hot. De viktigaste är föroreningar, övergödning, fiske och bebyggelse.


