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De nuvarande förhållandena är, om de säkerställs och fattade beslut 
genomförs i väsentliga delar, tillräckliga för att miljökvalitetsmålet/delmålet 
ska kunna nås inom den utsatta tidsramen

Miljökvalitetsmålet/delmålet är möjligt att nå i tillräcklig grad/utsträckning
inom tidsramen men ytterligare förändringar/åtgärder krävs

Miljökvalitetsmålet/delmålet är mycket svårt att nå i tillräcklig 
grad/utsträckning inom den utsatta tidsramen
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Ett hav i obalans?
I denna rapport skriver forskare, miljööver-
vakare och andra miljöansvariga om miljötillståndet i 
Egentliga Östersjön ur olika perspektiv.

Om man är pessimistiskt lagd finns flera oroande 
beskrivningar som tyder på att tillståndet är allt annat 
än gott i vårt kära hav. Kustfiskens yngel dör, troligen 
av svält. Miljögifter förhindrar oss att äta så mycket 
fisk vi vill. Östersjön tycks under vissa omständigheter 
övergöda sig själv. Även tillgången på vitaminer och 
antioxidanter kan ha förändrats i vårt hav. Laxar som 
lider av sjukdomen M-74 har B-vitaminbrist. Möjligen 
har den s.k. fågeldöden också med brist på detta livs-
viktiga vitamin att göra.

Kan det vara så att hela havet är i obalans? Med 
tanke på de dramatiska och storskaliga förändringar 
som skett de senaste hundra åren är det i alla fall inget 
orimligt antagande.

Den mer positivt lagda kan istället ta fasta på 
den ökande medvetenheten om miljöproblemens stora 
effekter och peka på alla åtgärder som har vidtagits. 

Det internationella miljöarbetet blir allt 
viktigare för att lösa de gränsöverskridande miljöpro-
blemen. Vattendirektivet kommer att ha stor betydelse 
för att komma till rätta med framför allt övergödnings-
problemen i Östersjön och regeringen arbetar med en 
sammanhållen strategi för marina frågor. 

Låt oss hoppas att det räcker!

Annika Tidlund, redaktör 
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Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska 
bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och 
skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och 
andra störningar. 

Vart tog abborren och gäddan vägen?

Stort tryck på kusten 

Ålgräsängar – var finns de? 

Östersjön – ett särskilt känsligt havsområde

Näringsriktig föda nödvändig även i havet

I  D E T T A  A V S N I T T :

Hav i balans /
Levande kust 
och skärgård
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Med anledning av den uppenbara bristen på kunskap om 
vad som orsakat nedgången i de kustnära fiskbestånden 
initierade Fiskeriverkets kustlaboratorium under 2002 
ett arbete med att undersöka problemens omfattning och 
orsak i större skala. 

Det första steget var att sammanfatta den samlade 
kunskapen om problemen genom att anordna ett möte 
med representanter från olika ämnesområden och länder 
runt Östersjön. Med utgångspunkt från de riktlinjer för 
fortsatt forskning som togs fram vid detta möte genom-
förde Fiskeriverket fältstudier längs Östersjökusten under 
våren och sommaren 2003. 

Denna artikel sammanfattar resultatet av dessa studier. 
Även äldre uppgifter och data från andra projekt har använts 
för att få en så god bild av problemet som möjligt.

Det är ynglen som försvinner
Fältstudien under 2003 bekräftade tidigare iakttagelser 
att problemen uppstår under den första tillväxtsäsongen. 
Fisken lekte, rom hittades, gulesäckslarver fångades, men 

inga större larver påträffades och på sensommaren åter-
fanns heller inga yngel. Det är således perioden strax efter 
att fiskens rom kläcker och larverna resorberar sin gulesäck 
som är mest kritisk. Detta faktum stärker tidigare studier 
som visat att embryonalutvecklingen tycks fungera och att 
larverna kläcker ut normalt. 

Rekryteringsstörningarna drabbar också andra arter än 
gädda och abborre. I stort sett samtliga vårlekande sötvat-
tensfiskar såsom mört, braxen, björkna, löja, m.fl. påver-
kas på ett liknande sätt. Undantaget är stor- och småspigg, 
vilka var mycket vanliga även i de värst drabbade områ-
dena. Ofta består därför yngelsamhället i dessa områden i 
huvudsak av spiggar. 

Ytterskärgårdarna mest påverkade
Rekryteringsframgången för Östersjöns bestånd av abbor-
re visar på ett storskaligt geografiskt mönster. Det visade 
sig vara stora skillnader mellan Östersjön och Bottenhavet 
och mellan inner- och ytterskärgårdar (figur 1). 

Rekryteringen av abborre i Östersjökustens ytterskär-

Vart tog abborren och gäddan vägen?
- stor undersökning ger svar och nya frågor

π Kustfisken, som gäddan, leker normalt. Rom och gulesäckslarver 
finns, men inga större larver hittades och inte heller några yngel.  
Troligen svälter de ihjäl.

Under de senaste decennierna har rapporter från fiskare, 

lokala myndigheter och forskare uppmärksammat mins-

kande bestånd av framför allt gädda och abborre längs 

flera av Östersjöns kustområden. Det område i Sverige 

som har omtalats mest är Kalmarsund, där en dokumen-

terad nedgång skedde under 90-talet. 

En omfattande studie visar att det är stora problem 

med kustfiskens rekrytering längs hela Egentliga Öster-

sjöns kust. Mycket tyder på att ynglen svälter ihjäl efter-

som mängden djurplankton minskat. Orsakerna till detta 

är fortfarande oklara, men problemen kan troligen knytas 

till storskaliga förändringar i öppna havet.

TEXT: LARS LJUNGGREN, ALFRED SANDSTRÖM OCH GUSTAV JOHANSSON, 

FISKERIVERKETS KUSTLABORATORIUM
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gårdar är svag eller obefintlig i 80% av de undersökta loka-
lerna. De områden som studerats i Bottenhavet visade däre-
mot inte på störningar i produktionen av yngel. Ej heller 
de mest skyddade, inre delarna av de större skärgårdsområ-
dena i Egentliga Östersjön.

Problemen framträder tydligast i Kalmarsund, vid 
Gotland och i Stockholms skärgård. Resultaten visade också 
att lyckad rekrytering i ytterskärgårdarna endast förekom-
mer i de allra mest skyddade eller avsnörda vikarna. Mönst-
ret är likartat men mindre tydligt för gädda. 

Långvarigt problem 
I Kalmarsund, som är det mest väldokumenterade området 
med rekryteringsproblem, tyder mycket på att den största 
förändringen inträffade under 90-talet. Skadans omfatt-
ning ansågs så allvarlig att man har vidtagit åtgärder i form 
av bl.a. fiskeförbud.

Fångstdata från yrkesfisket, samt en enkätundersök-
ning riktad mot kustbaserade yrkesfiskare, visar på samma 
mönster. Fångsterna av abborre och gädda längs Egentliga 
Östersjöns kust har minskat kraftigt under 90-talet. I Bott-
niska viken finns inga tecken på minskande fångster.

Ett flertal hypoteser har förts fram som tänkbara orsa-
ker till de minskade fiskbestånden. Dessa diskuterades 
under workshopen i Öregrund. Flera teorier avfärdades 
som mindre troliga, andra undersöktes noggrannare under 
2003.

Är övergödningen boven?
Övergödningen har orsakat stora och dokumenterade 
förändringar av växtligheten i flera olika typer av marina 
miljöer, bl.a. anses förekomsten av fintrådiga alger ha ökat. 
De grunda vikarna är viktiga uppväxtmiljöer för fisk och 
vegetationen är betydelsefull både under leken och som 
skydd undan rovdjur.

En viktig fråga var därför om det fanns någon skillnad i 
vegetationens sammansättning eller i förekomsten av fintrå-
diga alger mellan områden med och utan rekryteringspro-
blem. Några sådana skillnader har dock inte kunnat påvisas  
i våra undersökningar (figur 2).
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π Figur 1. Provfiske efter årsyngel 1996–2003 på 
totalt 173 lokaler utefter Östersjöns kust. Figurerna 
visar resultaten för abborre, men mönstret är likar-
tat för gädda. Rekryteringen är svag eller obefintlig 
i 80% av Egentliga Östersjöns ytterskärgårdar. 

a) Jämförelse av resultaten mellan havsområden 
och  skärgårdstyper. Inom parentes visas antalet 
undersökta lokaler i varje kustområde.

b) Resultat från provfisken utförda vid 134 olika 
lokaler från Uppsala län till Kalmarsund.

Figur 2. Andel provtag-
ningsytor (%) med kraftig till 
kvävande påväxt av trådalger 
i de undersökta vikarna. 
Vikar med rekryteringsska-
dor (röda) är jämt utspridda 
och det finns inga skillnader 
mellan gruppen skadade och 
gruppen oskadade vikar med 
avseende på vegetationens 
sammansättning. Denna figur 
visar förhållandena i augusti. 
Motsvarande figur från våren 
och för andelen vegeta-
tionsfri botten visar liknande 
resultat.
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Misstänkta rovdjur
Många fiskar äter rom och yngel. Eftersom alla arter utom 
spigg verkar ha drabbats av rekryteringsproblem har spig-
gen misstänkts för att äta upp andra arters rom. Även om 
detta bevisligen förkommer, och tätheten av vuxen spigg 
var hög i de drabbade områdena, förefaller det inte vara 
huvudorsaken till problemen. Anledningen är främst att 
tätheterna av spigg inte ökat över tiden i Kalmarsund, 
att förekomsten av spigg ofta är betydligt högre i Bott-
niska viken där rekryteringen fungerar och att tätheten av 
årsungar av storspigg var som högst i de delar av Östergöt-
lands skärgårdar där rekryteringen av abborre och gädda 
fortfarande fungerar.

Däremot är det intressant att notera att spigg inte påver-
kas på samma sätt som de övriga arterna. Forskning pågår 
för att ta reda på varför.

Även skarven har misstänkts för att ligga bakom de 
minskande bestånden. Den geografiska utbredningen av 
rekryteringsproblemen överensstämmer dock bara delvis 
med skarvens utbredningsområde. Eftersom utslagningen 
dessutom sker under den första sommaren är ynglen för 
små för att vara intressant som föda för denna fågel.

Brist på mat är orsaken
Gemensamt för lokaler med utslagen fiskrekrytering var 
däremot mycket låga tätheter av djurplankton (figur 3a). 
Då dessa är viktig föda för fiskyngel tyder det på att födo-
brist under de tidiga livsstadierna skulle kunna vara orsa-
ken till att ynglen försvinner. 

Det är dock svårt att hitta relevanta tidsserier på djurplank-
ton för att bekräfta att förändringar skett, i synnerhet från 
kustmiljöer som representerar rekryteringsområden för de 
drabbade arterna. Ett fåtal studier finns som tyder på att 
tillgången på djurplankton har förändrats i öppna Öster-
sjön.

Ett indirekt mått på djurplanktontillgång är konditionen 
hos ung strömming och skarpsill. De i livnär sig i princip 
uteslutande på djurplankton under sina första år. Medel-
vikten för en tvåårig strömming i Östersjön har halverats 
från slutet på 80-talet fram till mitten på 90-talet (figur 
3b). En förändring som överensstämmer såväl geografiskt 
som tidsmässigt med de förändringar som observerats hos 
kustfiskbeståndens rekrytering. 
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π Figur 3a) Förhållandet mellan täthet av djurplankton på våren och 
fångst av abborrens årsyngel på sensommaren. De skadade vikarna skil-
jer sig tydligt från de oskadade.

b) Strömmingen, som under de första åren helt livnär sig på djurplank-
ton, har halverat sin vikt i Egentliga Östersjön sedan 80-talet. Det tyder 
på att något hänt med djurplanktontillgången.
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Framtida arbete på två fronter

Det fortsatta arbetet kan delas in i två huvudområden; 
® identifiera åtgärder som gynnar bestånden 
® fortsätta arbetet med att förstå problemens orsak. 

Trots svårigheterna med att identifiera de grundläggande 
orsakerna till rekryteringskadorna, kan man på lokal nivå 
lindra problemets omfattning genom att identifiera, skyd-
da och restaurera lek- och uppväxtmiljöer för de drabbade 
sötvattensfiskarna. 

Just dessa miljöer, små kustmynnande vattendrag och 
grunda skyddade vikar, är olyckligtvis bland de allra mest 
påverkade akvatiska miljöerna i landet. Vanliga störningar 
är utdikningar, vandringshinder, exploatering av stränder, 
anläggning av båthamnar, muddring, näringsläckage från 
jord- och skogsbruk samt utsläpp från industrier. 

Fiskevårdsarbetet bör därför i större omfattning inrik-
tas mot dessa områden. Sötvattensarternas kustbestånd 
kan förslagsvis prioriteras högre vid fördelningen av fiske-
vårdsmedel och fiskevårdande insatser kan i större utsträck-
ning inkluderas i det allmänna miljövårdsarbetet, t.ex. vid 
restaurering av kustnära våtmarker. Dessa kan i många fall 
utformas så att de också kan nyttjas som rekryteringsom-
råden för fisk.

När det gäller identifiering av de mekanismer som gett 
upphov till de storskaliga problemen kräver det en långtgå-
ende förståelse för hur de kustnära ekosystemen fungerar 
och hur de påverkas av situationen i öppet hav. Detta gör 
det angeläget att genomföra särskilda insatser i samverkan 
med aktörer från andra intressegrupper och discipliner. 

Den svagaste länken för att förstå Östersjöns ekosystem 
som helhet och dynamiken mellan kust och hav verkar vara 
den uppenbara bristen på data över djurplankton. Kanske 
är det vi fiskforskare som tydligare måste understryka att 
i princip all fisk under hela eller delar av livet är beroende 
av djurplankton som föda, och att detta kan vara en viktig 
strukturerande faktor för fiskbestånden.

Lästips: 
rapporten i sin helhet:
 Rekryteringsproblem hos Östersjöns kustfiskbestånd. 

Finfo 2005:05 finns att beställa på Fiskeriverket och som 
pdf-fil på 

 www.fiskeriverket.se/publikationer/finfo/finfo.htm
mer information 
 om Kustfiskelaboratoriets olika projekt 
 www.fiskeriverket.se/laboratorier/kust/start.htm

π Grunda vikar är viktiga lek- och uppväxtmiljöer för fisk, men tillhör samtidigt de de mest påverkade vattenmiljöerna i landet. Det är viktigt att 
dessa områden skyddas och, om nödvändigt, restaureras.
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Men hur stort är problemet med fysisk störning? Inte kan 
det väl spela så stor roll med ett nytt strandnära bostadsom-
råde eller en båtbrygga till… det finns ju så mycket kust. 
Dessa ”de små stegens tyranni” kan ha större betydelse än 
man tror. Plötsligt finns inga ostörda vikar kvar inom ett 
kustområde. 

Det är således angeläget att kartlägga och följa upp den 
kustnära exploateringen för att i tid kunna skydda tillräck-
ligt många biologiskt viktiga områden.

Två mycket olika län är kartlagda
Länsstyrelserna i Skånes och Stockholms län har under 
2003 med var sin jämförbar metod kartlagt den fysiska 
störningen eller exploateringen längs respektive läns hela 
kust (figur 4). 

Skånekusten har ett dominerande inslag av öppna lång-
grunda stränder, mestadels bestående av sand. Det finns 
också brantare strandpartier som urbergsåsarna Kullaberg 
och Hallandsåsen. Skånes sammanlagda strandlängd är 
runt 45 mil. I Stockholms län är den sammanlagda kust-
längden på fastland och alla öar hela 1000 mil. Kusten 
består i stor utsträckning av urbergs- och till viss del även 
av moränstränder.

Skåne hårt exploaterat
Skåne förefaller genomgående ha mer exploaterade strän-
der, men skillnaden mellan olika kommuner kan vara stor 
(figur 4a). I länet som helhet framträdde 47% av strän-
derna som helt eller kraftigt exploaterade, vilket motsvarar 

sammanlagt omkring 21 mil. Andelen helt ostörda stränder 
utgjorde 36% eller cirka 16 mil. Den relativt höga störnings-
graden i Skåne gör att det finns ett behov av en översyn av 
känsliga biologiska strandmiljöer och deras skydd.

Intressant att notera är att relativt få stränder hamnar i 

Kustområden är intressanta för en lång rad mänskliga 

verksamheter. Några exempel är friluftsliv och boende av 

olika slag, industrier och hamnar. Dessa aktiviteter inne-

bär att den kustnära miljön utsätts för betydande påver-

kan. Kustnära områden är samtidigt av stor betydelse 

för att vidmakthålla biologisk mångfald och produktion 

i våra havsområden. 

Stort tryck 
på kusten

π Allt fler stränder tas i anspråk av olika mänskliga aktiviteter.  Det är 
dock angeläget att skydda tillräckligt många av dessa biologiskt viktiga 
områden.

HUR UNDERSÖKER MAN 
FYSISK STÖRNING?

I Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för Kust och Hav från 

1999 föreslogs metoder för att följa upp fysisk störning i kust-

områden. Man vill ha ett mått på graden av exploatering kopp-

lade till olika fysiska ingrepp i strandzonen; exempelvis byggna-

der, vägar, kajer, hamnar och förekomst av bryggor. Detta ska ge 

en översiktlig bild av människors påverkan inom 100 meter på 

vardera sidan om strandlinjen.

Länsstyrelserna i Skåne och Stockholm har kartlagt den 

fysiska störningen. I Skåne har man använt en vektorbaserad 

metod. Materialet baseras i huvudsak på digitala ortofoton 

tagna mellan 1996–2001, men kompletterat med andra typer av 

flygbilder. I Stockholms län har en rasterbaserad metod använts, 

med en pixelstorlek på 20 x 20 meter och där har flygbilder från 

1999 använts. 

Notera att alla områden som klassas som tätort med auto-

matik hamnar i högsta exploateringsklassen, även om de faktiskt 

inte är exploaterade. Detsamma gäller även områden klassade 

som hamnområden och ytterligare några områden.

TEXT: GUNNAR ANEER OCH FREDRIK ANDREASSON,  

LÄNSSTYRELSERNA I STOCKHOLMS RESPEKTIVE SKÅNE LÄN
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Klassindelning

helt exploaterad
kraftigt exploaterad
måttligt exploaterad
något påverkad
helt ostörd

44%

3%
14%

36%

3%

Klassindelning

a) Skåne läns kust (totalt 45 mil)

kraftigt exploaterad
högt exploaterad
måttligt exploaterad
något exploaterad
helt ostörd

20%

1%

11%

2%

Vellinge kommun

kraftigt exploaterad
högt exploaterad
måttligt exploaterad
något exploaterad
helt ostörd

85%

2%
2%8%

3%

Helsingborgs kommun

kraftigt exploaterad
högt exploaterad
måttligt exploaterad
något exploaterad
helt ostörd

14%

12%

13%

54%
7%

b) Stockholms läns kust  (totalt 1000 mil)

kraftigt exploaterad
högt exploaterad
måttligt exploaterad
något exploaterad
helt ostörd

80%

3%
5%

11%

1%

Storstadskommuner

kraftigt exploaterad
högt exploaterad
måttligt exploaterad
något exploaterad
helt ostörd

11%

12%

14%

55%8%

Skärgårdskommuner

 Graden av bebyggda stränder i två län

√  Figur 4. Fördelning av länens 
stränder i fem olika störningsklas-
ser. I Skåne är 44% av kusten helt 
exploaterad, vilket motsvarar ca 20 
mil strand. Motsvarande störningsgrad 
i Stockholms län finns längs 14% av 
kuststräckan, vilket innebär 140 mil.

de mellanliggande klasserna. Detta gäller i något varieran-
de grad för alla kommuner i länet. Förutsättningarna för att 
anlägga bryggor och byggnader vid stränder i Skåne avgörs 
av vilken strandtyp som förekommer. Långa sandstränder 
erbjuder inte samma förutsättningar för bryggor och bygg-
nader nära strandlinjen som mer fasta stränder. 

Stockholms yttre skärgård ännu ostörd
I Stockholms län, med sin stora skärgård, har 21% av strän-
derna hamnat i klasserna helt eller kraftigt exploaterade 
(figur 4b). Det motsvarar en sammanlagd strandlängd av 
ungefär 210 mil, vilket är nära tio gånger mer än i Skåne. 
Andelen helt ostörda stränder i Stockholms län var 54%, 
eller omkring 540 mil. De flesta av dessa påträffas i mellan- 
och ytterskärgårdsområdena. 

Gör man en uppdelning på storstads- och skärgårds-
kommuner syns det att exploateringstrycket är väldigt 
olika. I storstadskommunerna var andelen ostörda stränder 
11% medan andelen helt och kraftigt exploaterade stränder 
utgjorde sammanlagt 81%. För skärgårdskommunerna var 
motsvarande siffror 55% respektive 19%.

Eftersom strandmiljöerna i stadens närhet är hårt explo-
aterade och samtidigt representerar miljötyper med unika 
egenskaper på grund av utflödet av Mälarens vatten, finns 
det anledning att se närmare på skyddet för de hårt utsatta 
innerskärgårdsmiljöerna i Stockholms skärgård.

LAGSTIFTNING SOM SKYDDAR

Den kommunala planeringen och miljölagstiftningen är betydel-

sefulla för att skydda viktiga kustområden. I miljöbalken finns, 

förutom de allmänna hänsynsreglerna, två avsnitt som har 

särskild relevans för skyddet av den strandnära miljön. 

STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA

Alla stränder omfattas normalt av strandskyddet, dock ej områ-

den som detaljplanerats före 1975. Syftet är att trygga förut-

sättningarna för friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtliv. Strandskyddet innebär förbud mot att t.ex. 

uppföra byggnader eller anläggningar som inskränker alle-

mansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och 

växter. Normalt anses bryggor inskränka allemansrätten, varför 

de omfattas av förbudet. Skyddet gäller 100 m från strandkanten 

såväl upp på land som ut i vattenområdet. Länsstyrelsen kan 

under vissa förutsättningar upphäva strandskyddet eller utvidga 

det upp till 300 m från strandkanten. Man kan också medge 

dispens från strandskyddet när det finns särskilda skäl eller dele-

gera hanteringen till kommunerna. 

REGLERNA OM VATTENVERKSAMHET

Med vattenverksamhet avses t.ex. byggnation eller muddring i 

vattenområden. Länsstyrelsen ska göra en bedömning av om en 

vattenverksamhet har betydande miljöpåverkan eller inte. Utfö-

raren måste ha tillstånd från miljödomstolen om miljöpåverkan 

bedöms bli betydande. Detta är ett starkt krav, som innebär att 

en verksamhet som inte anses motverka strandskyddets syften 

ändå kan fordra tillstånd från miljödomstolen.
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Skärgårdskommuner

 Graden av bebyggda stränder i två län

I Skånes miljöhandlingsprogram från 2003 står att vi ska ta 
fram underlag för att kunna bedöma vilka områden i Skåne 
som är särskilt värdefulla, utöver dem som redan är skyd-
dade inom t.ex. Natura 2000. Vi ska även vidta åtgärder för 
att skydda och bevara dessa områden. Sådana särskilt värde-
fulla områden innefattar bland annat ålgräsängar, eftersom 
dessa utgör en mycket viktig biotop (se faktaruta).

Bristfällig kunskap i landet
Det finns undersökningar som visar på en kraftig nedgång i 
ålgräsbeståndens utbredning längs den svenska västkusten. 
Frågan är om en liknande utveckling pågår även i andra 
svenska kustområden.

Tyvärr kan den frågan oftast inte besvaras, eftersom 
kunskapen om ålgräsets utbredning är mycket begränsad. I 
Skånes fall till ett antal undersökningar i sydvästra Skåne. 
För övriga områden visste vi i princip ingenting. Exploa-
teringstrycket på den skånska kusten är relativt högt, se 
föregående artikel. För att detta inte ytterligare ska förstöra 
värdefulla kustmiljöer är kunskap om de grunda marina 
biotoperna av största vikt. 

Inventering gjordes i Skåne
Det behövdes alltså en bättre överblick över var ålgräs 
finns i Skånes kustvatten. Under sensommaren 2004 gjor-
des därför en inventering av ålgräsets täckningsgrad och 
djuputbredning på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne.

Totalt inventerades 95 transekter i de områden där 
kunskapen om ålgräs var mest bristfällig; Skälderviken, 

norra Öresund, östra sydkusten och Hanöbukten. Avstån-
det mellan transekterna var en nautisk mil (1852 m), i 
vissa fall längre. Detta är inte tillräckligt tätt för att ligga 
till grund för utbredningskartor, men tillräckligt för att ge 
viktig information om förekomst i områden för vilka data 
saknas eller är bristfällig. Resultaten visas i figur 5.

En första grov kartering
Inventeringen ger självfallet inte all nödvändig informa-
tion om ålgräsets utbredning i Skåne. För det är karte-

Hälften av havets skyddsvärda miljöer ska ha ett lång-

siktigt skydd senast år 2010, står det i ett av våra svenska 

miljödelmål. Det låter ju bra. Problemet är bara att vi 

generellt sett har mycket bristfälliga kunskaper om både 

vad som finns under ytan, och var det finns. Framför allt 

saknar vi information om vilka miljöer som snabbt behö-

ver skydd för att kunna bevaras. 

TEXT: FREDRIK ANDREASSON, LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN

Ålgräsängar – var finns de? 

ÅLGRÄS

Ålgräs eller Bandtång (Zostera marina) är en kärlväxt som lever 

på sandiga grunda bottnar längs en stor del av vår kust. Om 

förutsättningarna är gynnsamma bildas sammanhängande 

bestånd, ålgräsängar, vilka har ett stort värde för den biologiska 

mångfalden i kustvattnen. Ängarna fungerar bl.a. som skydd och 

lekplats åt olika fiskarter. Ålgräs motverkar också erosion efter-

som deras jordstammar binder bottensedimentetet. 

Ålgräsbestånden hotas framför allt av övergödning och 

exploatering av kusten. Övergödningen ger högre tillväxt av 

plankton och fintrådiga alger vilket leder till minskad ljustill-

gång för ålgräset. Exploatering av grunda havsområden tar ytor 

i anspråk, vilket försämrar förutsättningarna för sammanhäng-

ande stora ålgräsbestånd, och kan dessutom öka grumligheten 

i kustvattnet. 
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ringen alltför grov. Men som ett steg mot mer kunskap 
om var i Skåne förutsättningarna för ålgräs är gynnsamma 
har inventeringen varit viktig. Från att veta ingenting om 
vissa kuststräckor till att i alla fall se de stora dragen ger 
bättre underlag för det fortsatta arbetet med att skydda det 
marina livet.

I de områden som enligt inventeringen har relativt kraf-
tiga ålgräsbestånd, bör nästa steg vara att utöka undersök-
ningarna för att kunna fastställa den totala utbredningen 
i området. Flera områden med små och utsatta populatio-
ner längs skånekusten kan behöva extra skydd. Om dessa 
ålgräsängar ges möjlighet att fi nnas kvar och bli större 
skulle det vara mycket positivt för det kustnära djurlivet.

••••••••••••••
•••••••
•

•••••••
•••••••• • •••

••••
•••
•••
••••

••
••
••

•

•

•••••••••••
•••

••
•••

•••••
••••••
•••

•

•Ålgräs hittades
•inga fynd

A

B

C

D E

G

H

Ålgräs inventerat längs Skånes kust

Ängelholm

Helsingborg

Malmö

Trelleborg
Ystad

Simrishamn

Åhus

Falsterbo

Sölvesborg

Öresund Hanöbukten

F

C. Området tidigare väl undersökt. 
Gynnsamma förutsättningar ger hög 
täckningsgrad och en djuputbred-
ning på 5-6 m.   

H. Gynnsamma förutsättningar. 
Grundområdena ligger relativt 
skyddade mellan öar och skär. Ålgräs 
förekom på samtliga lokaler med hög 
täckningsgrad och med en djuput-
bredning ned till 5-6 m.

E. Här var exponeringsgraden och 
vågpåverkan troligtvis alltför hög. Ripplar 
i sedimentet indikerar att sanden rör sig. 
Dessutom består delar av denna kust av 
sand blandad med block och sten. 
Utanför Ystad förekommer dock ett 
relativt kraftigt bestånd av ålgräs.

F. Området bedömdes 
som alltför utsatt av 
vågor och strömmar 
för att vara gynnsamt 
för ålgräs, varför inga 
inventeringar 
utfördes.

G. Inget ålgräs hittades. 
Troligtvis är kusten alltför 
exponerad. 

Skåne

A. och B. Ålgräs  i de inre, långgrunda 
delarna, endast ned till 2 m djup. Låg 
täckningsgrad. Troligtvis är övriga delar 
alltför exponerade för vågor för att 
miljön ska vara gynnsam för ålgräs. 

 D. Ålgräsbestånd 
förekommer ned till mellan 
4 och 6 m. Relativt hög 
täckningsgrad.

π Figur 5. Inventeringen av ålgräs (Zostera marina) genomfördes i september 2004. 

Totalt inventerades 95 transekter (färgade prickar) i de områden där kunskapen om ålgräs var mest bristfällig. Vid 31 av dessa transekter fann man 
ålgräs.  I område C och D har inventeringar gjorts av ett par vattenvårdsförbund samt i samband med byggandet av Öresundsbron, varför inga nya 
transekter undersöktes i dessa områden. 

π Här i vattnen utanför Ystad döljer sig en ganska stor ålgräsäng.
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C. Området tidigare väl undersökt. 
Gynnsamma förutsättningar ger hög 
täckningsgrad och en djuputbred-
ning på 5-6 m.   

H. Gynnsamma förutsättningar. 
Grundområdena ligger relativt 
skyddade mellan öar och skär. Ålgräs 
förekom på samtliga lokaler med hög 
täckningsgrad och med en djuput-
bredning ned till 5-6 m.

E. Här var exponeringsgraden och 
vågpåverkan troligtvis alltför hög. Ripplar 
i sedimentet indikerar att sanden rör sig. 
Dessutom består delar av denna kust av 
sand blandad med block och sten. 
Utanför Ystad förekommer dock ett 
relativt kraftigt bestånd av ålgräs.

F. Området bedömdes 
som alltför utsatt av 
vågor och strömmar 
för att vara gynnsamt 
för ålgräs, varför inga 
inventeringar 
utfördes.

G. Inget ålgräs hittades. 
Troligtvis är kusten alltför 
exponerad. 

Skåne

A. och B. Ålgräs  i de inre, långgrunda 
delarna, endast ned till 2 m djup. Låg 
täckningsgrad. Troligtvis är övriga delar 
alltför exponerade för vågor för att 
miljön ska vara gynnsam för ålgräs. 

 D. Ålgräsbestånd 
förekommer ned till mellan 
4 och 6 m. Relativt hög 
täckningsgrad.

Flera politiker, myndigheter och miljöorganisationer i 
Östersjöregionen har länge drivit frågan om att få Öster-
sjön klassad som ett särskilt känsligt havsområde av FNs 
internationella sjöfartsorganisation IMO. Det fi nns goda 
skäl för att området behöver ha ett speciellt skydd mot 
skador orsakade av sjöfarten (se faktaruta). Hittills har 
sju havsområden identifi erats som särskilt känsliga, bland 
annat Stora Barriärrevet utanför Australien. 

Sjöfarten i Östersjön
I Östersjöområdet sker ca 150 000 fartygsrörelser per år, 
exklusive färjetrafi ken. Mängden gods som transporteras 
på dessa fartyg uppgår i dag till 500 miljoner ton och man 
räknar med en dubblering inom 15 år. 

De snabbt ökande oljetransporterna med stora tankfar-
tyg från hamnar i Ryssland och de Baltiska staterna är ur 
sjötrafi ksynpunkt det största hotet mot Östersjöns miljö. 
Tankfartyg med laster upp till 100 000 ton trafi kerar dagli-
gen Östersjön. Sjötransporterna av olja uppgår idag till 
160 miljoner ton/år och beräknas öka till runt 250 miljoner 
ton år 2015. 

Risken för ett totalhaveri med en stor oljetanker i Öster-
sjön är visserligen inte lika stor som på de stora oceanerna 
på grund av skillnaderna i väder- och vågförhållanden. 

Däremot är risken för kollisioner och grundstötningar 
betydligt större.

Ryssland vill inte vara med
Vid ett ministermöte i Östersjöländernas samarbetsorgan, 
HELCOMs, regi under 2003 beslöt östersjöstaterna utom 
Ryssland, att utarbeta en gemensam ansökan till IMO om 
att göra Östersjön till ett PSSA-område. 

Att Ryssland inte stödde ansökan berodde främst på 
osäkerheten om framtida skyddsåtgärder som kan innebära 
restriktioner för sjötrafi ken. Ryssland är idag en av världens 
största oljeexportörer och sjötransporterna av olja är av 
vital betydelse för landets ekonomi. Ryssland har emeller-
tid endast tillgång till fyra utskeppningsområden för olja, 
varav Östersjön är ett. En utbyggnad har skett av hamn-
kapaciteten i det inre av Finska viken och oljeterminalen 
i Primorsk har nu en urlastningskapacitet av 60 miljoner 
ton olja/år.

Vad händer nu? 
År 2004 tog IMO ett principbeslut om att klassa Öster-
sjön utom ryska vatten som ett PSSA-område. Detta beslut 

Sjöfarten i Östersjön och särskilt den snabbt ökande mäng-

den oljetransporter medför stora risker för vårt känsliga 

innanhav. Fartygsolyckor både här och i andra vatten 

har påskyndat arbetet med att förbättra sjösäkerheten. 

Alla Östersjöländer med undantag av Ryssland har nu 

begärt att få Östersjön klassat som ”ett särskilt känsligt 

havsområde” ett s.k. PSSA, och fl era nya skyddsåtgär-

der har föreslagits inom ramen för detta internationella 

regelverk. Ett slutgiltigt beslut kommer i mitten av 2006.

TEXT: SVERKER EVANS, NATURVÅRDSVERKET

Östersjön – ett 
särskilt känsligt 
havsområde

π Mängden gods som transporteras på Östersjön uppgår idag till hela 
500 miljoner ton. Man räknar med en dubblering inom tio år.
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innehöll inga extra skyddsåtgärder, men östersjöländerna 
har därefter i samråd utarbetat gemensamma förslag på 
skyddsåtgärder som i mars 2005 lämnats till IMO. Ett slut-
giltigt beslut om att Östersjön ska utses som PSSA tas av 
IMO under första halvåret 2006.

Åtgärdsförslaget från HELCOM :
® Nya trafikseparationssystem införs norr om Rügen och 

i Bornholmsgattet. Detta är högriskområden där flera 
farleder möts. 

® I den nuvarande leden mellan Gotlands sydspets och 
Hoburgs bank begränsas fartygens djupgående till 12 
meter. Fartyg med större djupgående hänvisas till en ny 
djupvattenled söder om Hoburgs bank (se figur 6).

® Två skyddsområden där fartygstrafik blir helt förbjuden 
föreslås, nämligen Norra Midsjöbanken och den sydost-
liga delen av Hoburgs bank. 

Hoburgs bank är ett Natura 2000-område som korsas 
av den nuvarande farleden i sitt nordvästra hörn. Anled-
ningen till att denna led bibehålls är att det är en etable-
rad trafikled och att en avstängning måste tas upp inom 
IMO, vilket kan ta flera år i anspråk. En förflyttning av 
all sjötrafik, ca 20 000 fartyg per år, till den nya djupvat-

tenleden skulle också innebära att flera fartyg trängs ihop 
på en mindre yta vilket ökar risken för kollisioner. Den nya 
leden är dessutom 17 nautiska mil längre. Om all sjötrafik 
överfördes dit skulle det betyda en ökad transportsträcka 
på cirka 340 000 nautiska mil per år (16 varv runt jorden) 
och en ökad bränsleförbrukning med 25 000 ton per år, 
med ökade avgasutsläpp som följd.

Bidrar PSSA till att skydda Östersjöns miljö?
Beslut om flera riskreducerande åtgärder har fattats tidiga-
re inom HELCOM. Ett omfattande arbete har också lagts 
ned på att sjömäta särskilda korridorer för att därigenom 
erbjuda sjöfarten breda, djupa och säkra farledsområden dit 
den tunga fartygstrafiken kan hänvisas.

Dessa åtgärder bedöms ändå inte helt kompensera den 
riskökning som en ökad trafikintensitet medför. Dessutom 
finns det inget som tyder på att den väntade trafikökningen 
kommer att ske med tonnage av bästa säkerhetsstandard. 

Om Östersjön erhåller status som PSSA-område bidrar 
detta, tillsammans med genomförandet av de föreslagna 
skyddsåtgärderna, till att ytterligare minska risken för 
negativa effekter på Östersjöns marina miljö.

HELCOM, IMO OCH PSSA

HELCOM (Convention on the Protection of the Marine Environment 

of the Baltic Sea) är Östersjöländernas samarbetsorgan för skydd av 

Östersjöns marina miljö. Konventionen har funnits sedan 1974 och 

reviderades 1992. Sedan 1994 är även EU medlem.

IMO (International Maritime Organization) är FNs sjöfartsorgani-

sation och är det viktigaste organet som beslutar om internatio-

nella regler som rör sjösäkerhet och skyddet av den marina miljön. 

Reglerna som tagits fram av IMO utgör en balans mellan sjöfartens 

intressen och skyddet av den marina miljön.

PSSA, ett särskilt känsligt havsområde (Particularly Sensitive Sea 

Area) är enligt IMO ett havsområde som är känsligt för sjöfartens 

potentiella miljöpåverkan. 

För att få rikta en ansökan till IMO om att få ett område klassat som 

särskilt känsligt ska tre villkor uppfyllas: 

® havsområdet måste vara av ekologisk, socioekonomisk och/eller 

vetenskaplig betydelse

® internationell sjöfart bedöms kunna skada havsområdet 

® skyddsåtgärderna kan genomföras inom ramen för IMO.

Utnämningen förstärker det internationella erkännandet av områdets 

ekologiska betydelse. IMOs regelverk ställer krav på att verksamma 

inom sjöfarten är informerade om att speciell försiktighet skall iakt-

tagas vid genomfart. Tre typer av skyddsåtgärder kan vidtas 

® Skärpta utsläppsregler för olja, farliga flytande ämnen, avfall och 

svavel. Östersjön är redan klassat som specialområde för dessa 

fyra utsläppskategorier.
® Ruttsystem och rapporteringsplikt i enlighet med IMOs regler för 

farledsplanering och anmälningsplikt. Det finns för närvarande 

cirka 10 trafikseparerade leder i Östersjön. Ett särskilt känsligt 

havsområde kan också innehålla ett eller flera områden som helt 

bör undvikas av fartyg 
® Andra åtgärder för att minska sjöfartens miljöpåverkan som t.ex. 

lotsplikt eller andra system för att styra sjötrafiken.

En PSSA-klassificering ger emellertid inte möjlighet att ställa krav 

på fartygens utformning, konstruktion, utrustning eller bemanning. 

Krav på isklass eller dubbelskrov för fartyg som trafikerar Östersjö-

området kan alltså inte tillgodoses genom att klassa området som 

PSSA-område. Enkelskrovsfartygen kommer dock ändå att fasas ut 

enligt en plan antagen av IMO och EU. 
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π Figur 6. Gränser i havet samt de föreslagna skyddsområdena och 
farledernas sträckning.  Kartunderlag från SMHI.

Hoburgs 
bank

Norra
Midsjöbanken

Nuvarande farled
föreslaget djupgående max 12 m
Ny djupvattenledsvensk ekonomisk zon

baslinjen
läns- och territorialvattengräns

Föreslagna skyddsområden

VAD SÄGER HAVSRÄTTEN?

Förenta Nationernas Havsrättskonvention är det mest omfattande 

internationella avtalet om hur världens länder skall dela upp haven, 

vilka regler som skall gälla vid utnyttjandet av dess resurser samt 

bestämmelser till skydd för den marina miljön. 

I Havsrättskonventionen finns flera viktiga områdesdefinitioner 

som alla handlar om hur en kuststat får beräkna ”sina” havsområ-

den och om vilka rättigheter och skyldigheter en kuststat har:

® Baslinjen motsvarar i princip en uträtad kustlinje som också 

förbinder de yttersta skären. 

® Inre vatten är det vattenområde som ligger innanför baslinjen. 

Där har staten full suveränitet

® Territorialhavet räknas ut till en gräns av högst 12 nautiska 

mil från baslinjen. Staten har suverän bestämmanderätt om 

vad som får göras och av vem. Utländska fartyg har rätt att 

passera genom dessa områden. Kuststaten kan dock kräva att 

de använder anvisade farleder. Däremot kan kuststaten inte 

bestämma utformning, konstruktion, bemanning eller utrust-

ning av utländska fartyg.

® Den ekonomiska zonen får inte ha en utsträckning utöver 200 

nautiska mil från baslinjen. Här har kuststaterna suveräna rättig-

heter till naturresurser och rätten att bestämma över vetenskap-

lig forskning och miljöskydd. Dock är zonen i flera avseenden 

internationell vilket i princip innebär rätt till fri sjöfart. Kuststa-

ten kan utfärda regler för att förhindra, begränsa och kontrol-

lera föroreningar från fartyg i den ekonomiska zonen. Rätten 

att ingripa mot utländska fartyg på grund av överträdelser av 

lagstiftningen är däremot begränsad. Det är i stället flaggstaten 

(det land vars flagga fartyget bär) som har ett direkt ansvar för 

att dess fartyg rättar sig efter internationella regler oavsett var 

fartygen befinner sig. Om ett fartyg har brutit mot internatio-

nella regler åligger det flaggstaten att på en stats begäran inleda 

utredning och, om tillräckliga bevis finns, inleda rättsprocess. 

® Det fria havet är den del av havet som ligger utanför territo-

rialhaven och de ekonomiska zonerna. På grund av Östersjöns 

begränsade storlek är hela havsområdet uppdelat mellan strand-

staterna och det finns inget fritt hav som gränsar till Sveriges 

ekonomiska zon.  

® I de fall havet mellan två länder ”inte räcker till” för de olika 

zonerna tillämpas den s.k. mittlinjeprincipen.
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Även djur behöver en balanserad kost för att må bra. I 
Östersjön har det dokumenterats brist på vitamin B1 i 
laxpopulationer som lider av M74, en grav störning i öster-
sjölaxens fortplantning. Det finns tecken på att även andra 
djurgrupper såsom sjöfågel kan lida av bristsjukdomar. 

Försvar mot syre är centralt
Vare sig det gäller en människokropp, ett kräftdjur, en fisk 
eller en alg, är det i grunden de biokemiska processerna i 
cellerna som styr över organismens kondition och därmed 
motståndskraft mot yttre påfrestningar som sjukdomar 
och miljögifter. I dessa processer har syre en central roll. 

Syre är ett nödvändigt ämne, men det kan i vissa former 
vara farligt eftersom s.k. syreradikaler kan oxidera andra 
molekyler (se faktaruta). I levande celler kan syreradikaler-
na, oxidanterna, sålunda skada livsviktiga strukturer såsom 
cellmembran och arvsmassa. Cellerna har ett naturligt 
försvar mot detta; kontinuerligt produceras antioxidanter 
som vissa enzymer, karotenoider och vitaminer. 

Om cellerna är försvagade genom brist på energi, till 
exempel genom brist på föda, produceras för lite antiox-
idanter. Om de yttre påfrestningarna blir för stora räcker 
produktionen inte till för att oskadliggöra syreradikalerna. 
I båda fallen skadas cellerna och organismen försvagas. Det 
handlar alltså om att det skall råda balans mellan oxidan-
ter och antioxidanter i cellerna för att växter och djur ska 

kunna leva. Oxidativ stress definieras som ett tillstånd 
där balansen mellan dessa krafter i cellerna är rubbad och 
oxidativ skada uppstår. 

Bristsjukdomar ett nytt studiefält
I Östersjön är de yttre påfrestningarna för organismerna 
höga. Många marina organismer lever på gränsen av vad 
de tål i form av låg salthalt. Det låga vattenutbytet med 
oceanen gör att miljögifter stannar kvar i Östersjön och 
anrikas i näringskedjorna (figur 7). Det är i den högsta 
trofiska nivån, dit rovfiskar, sälar och sjöfåglar räknas, som 
de högsta halterna av miljögifter uppmäts. Det är också på 
denna nivå som bristsjukdomar har noterats. 

Vad som inte tidigare har studerats är hur bristsjukdo-
mar kan uppstå i ett ekosystem och om mätningar av oxida-
tiv stress på olika trofiska nivåer kan användas som mått på 
ekosystemets hälsotillstånd. Alla organismer är delar i en 
näringsväv där allt hänger ihop och där olika nivåer påver-
kar varandra genom komplexa och dynamiska samband. 
Exempel på sådana samband är produktion och flöden av 
antioxidanter och vitaminer.

Näringsfattiga grönsaker
Växtplankton är havets grönsaker. De producerar vitaminer 
och antioxidanter som är livsnödvändiga i näringskedjan 
från djurplankton till strömming och skarpsill och däref-

Det är självklart för de flesta av oss att vi ska äta rätt så att 

vi får i oss vitaminer, mineraler, antioxidanter och rätt 

fettsyror för att kroppen ska fungera optimalt. Numera 

är sjukdomar såsom beri-beri, brist på vitamin B1, eller 

skörbjugg, brist på vitamin C, sällsynta i vårt samhälle 

och dyker upp endast vid extrem vanvård såsom alkoho-

lism eller självsvält.

TEXT: PAULI SNOEIJS, UPPSALA UNIVERSITET

Näringsriktig föda 
nödvändig även i 
havet
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√  Figur 7. Överblick över fyra trofiska nivåer 
genom vilka näring överförs i Östersjön. 

Den lägsta nivån utgörs av planktonorganismer 
som oftast är mycket mindre än en tiondels 
mm i storlek. Denna grupp består framförallt 
av växtplankton som använder solenergi för att 
bygga upp organiska molekyler. 

Djurplankton, som utgör den andra nivån, får 
sin energi genom att konsumera växtplankton. 
I figuren representeras djurplankton med till 
vänster en hoppkräfta och till höger en hinn-
kräfta som båda är ungefär 1 mm långa. 

Djurplankton är föda för småfisk som ström-
ming och skarpsill i den tredje nivån vilka i 
sin tur äts av rovfiskar som torsk och lax, den 
högsta trofiska nivån i denna näringskedja. 
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ter till torsk och lax (figur 7). Storskaliga processer som 
övergödning och klimatförändringar har visat sig påverka 
tillväxt och artsammansättning hos planktonalgerna. 

Processer som kan leda till minskad näringskvalitet 
hos växtplankton är näringsbrist och självskuggning. 
Båda påverkas av bl a övergödningen. Genom utsläpp av 
fosfor kan brist på kväve och andra näringsämnen förvär-

ras i havet. Om antalet växtplanktonceller i vattnet ökar, 
skuggar cellerna varandra och mängden antioxidanter 
i cellerna minskar eftersom behovet av försvar mot för 
mycket ljusenergi minskar. Båda fenomenen leder till lägre 
antioxidantkoncentrationer i djurplanktonens föda. Även 
förändrad artsammansättning kan påverka genom att olika 
arter är mer eller mindre lämpliga som föda för djurplank-
ton. Till exempel är många dinoflagellater oförmögna att 
producera vitamin B1 medan de flesta kiselalger är goda 
producenter. 

Vi har intresserat oss för hur sådana förändringar hos 
växtplankton i sin tur kan påverka halterna av vitamin B1, 
astaxantin och fettsyror i små kräftdjur. Ämnena valdes 
eftersom laxsjukdomen M74 har visat sig hänga samman 
med oxidativ stress och brister på just dessa ämnen.

Växtplankton påverkar…
För att efterlikna ovanstående förändringar i växtplank-
tonsamhället odlade vi fram tre olika växtplanktonsam-
hällen genom att ta naturligt havsvatten med medföljande 
plankton. Ett samhälle fick vara orört (Låg), de andra två 
fick tillsatser av närsalterna kväve och fosfor (Hög NP) och 
i det tredje samhället tillsattes även kisel (Hög NPSi) (figur 
8a).

De båda behandlingarna med näringstillsatser utveck-
lade som väntat en betydligt större mängd växtplankton, 

SYRERADIKALER
Syreradikaler bildas i alla celler som utsätts för syre.  

Några exempel är:

O2·- Superoxid-jon

OH· Hydroxylradikal

H2O2 Väteperoxid 
1O2  Singlet-syre

Syreradikaler skadar cellmembran och arvsmassa och därför 

har det utvecklats olika typer av försvar i levande celler. Några 

exempel är: 

Enzymet superoxid-dismutas omvandlar O2·- till H2O2: 

® H2O2 bryts ned av katalas i peroxisomer och cytoplasma 

® H2O2 bryts ned av enzymet askorbatperoxidas i kloroplaster

® H2O2 bryts ned av glutationperoxidas i mitokondrier 

OH· oskadliggörs av askorbat (vitamin C)
1O2 singlet-syre oskadliggörs av karotenoider, t.ex astaxantin.
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högre biomassa, än den obehandlade. Artsammansättning-
en var rik och varierad i de två första samhällena, medan 
det samhälle som fått extra kisel helt dominerades av stora 
kiselalger.

Efter sex dagar undersöktes några viktiga funktioner 
hos planktonalgerna; skador på membranlipider som är ett 
mått på oxidativ stress samt aktivitet hos två viktiga enzy-
mer som oskadliggör syreradikaler (figur 8b). Närsaltsbe-
handlingarna ledde till hög biomassa och hög självskugg-
ning. Den oxidativa stressen minskade, men samtidigt 
minskade förstås också försvaret mot oxidativ stress i växt-
planktoncellerna. Bristen på dessa viktiga antioxidanter 
gör att cellerna får sämre näringskvalitet. 

…djurplanktons näringsinnehåll
Därefter släpptes djurplankton ner i de tre odlingarna. 
Hoppkräftorna fick äta fritt och var tredje timme under ett 
dygn undersöktes hoppkräftornas produktion av astaxan-
tin medan halterna av vitamin B1 mättes efter fem dagar 
(figur 8c). 

Astaxantin är den starkaste antioxidanten bland karotenoi-
derna och en av de starkaste antioxidanterna som finns över 
huvudtaget. Vissa alger kan producera astaxantin, exem-
pelvis grönalgen Haematococcus som odlas kommersiellt 
och säljs i hälsokostaffärer. Främst produceras det dock av 
en del djur med karotenoider från växter som byggstenar. 
Utan dessa byggstenar kan astaxantin inte bildas. I havet 
produceras astaxantin framförallt av kräftdjur, bl.a. hopp-
kräftor, som sedan för det vidare i näringskedjan till fisk. 
Vi kan se astaxantin som den röda färgen i räkor, rom och 
laxkött. 

I experimenten kunde vi se att hoppkräftor producerar 
mest astaxantin när de äter en varierad diet som består 
av små kiselalger, grönalger och dinoflagellater från växt-
planktonsamhällen med hög biomassa. I Låg-behandlingen 
räckte maten tyvärr inte till, så trots de högre antioxidant-
halterna i växtplanktoncellerna kunde djuren inte produ-
cera särskilt mycket, och i Hög NPSi var algerna dessvärre 
för stora att äta. 

Detsamma gäller vitamin B1 som är ett nyckelämne 

π Bilden till vänster visar en hoppkräftelarv som just har svalt en liten planktonalg (grön prick) som i den högra bilden redan har vandrat ner halv-
vägs i kroppen. I den vänstra syns ett avföringspaket (mörkt) med gasbildning ovanför (två genomskinliga bubblor). Bilden till höger visar hur avfö-
ringspaketet och gaserna lämnar kroppen genom att ändtarmen vrängs ut. Bilderna har tagits med ca 2 minuters mellanrum. 
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inom kolhydratmetabolism och nervfunktioner. Vitamin 
B1-halterna var som högst när djuren åt i Hög NP behand-
lingen medan halterna var lägre i djuren som vistats i kisel-
algsblomningen i Hög NPSi. Generellt är kiselalger goda 
producenter av vitamin B1, men eftersom de inte kunde 
ätas gjorde det ingen nytta för hoppkräftorna. 

Djurplankton måste alltså ha tillgång till näringsrik-
tig mat i tillräcklig stor mängd, samt av rätt storlek och 
artsammansättning, för att själva få ett bra näringsinnehåll 
som föda för fisk. Storskaliga miljöförändringar i Öster-
sjön kan skapa algblomningar och påverka organismernas 
artsammansättning och näringskvalitet. Vi vet att artsam-
mansättningen i södra Östersjön har förändrats under de 
senaste 20 åren. Kiselalgerna har minskat kraftigt medan 
dinoflagellaterna har blivit allt vanligare. 

Många steg att följa
Sammanfattningsvis har vi på de lägsta trofiska nivåerna 
hittat samband mellan djurplanktonens växtplanktondiet 
och deras produktion av astaxantin och vitamin B1, samma 

ämnen som är involverade i laxsjukdomen M74. Men finns 
det också ett direkt kausalt samband mellan halterna av 
vitaminer och antioxidanter i växtplankton och lax? 

Det är svårt att bevisa. Processer i ett ekosystem är 
många och komplicerade, långt mer komplicerade än våra 
experiment. Vi vet inte heller något om hur nivåerna av 
oxidativ stress och antioxidanter i havet ser ut i verklighe-
ten. Därför deltar vi i åtta utsjöexpeditioner vid olika årsti-
der under åren 2004 och 2005. Under dessa expeditioner 
studerar vi dynamiken mellan näringsinnehåll, vitaminer, 
fettsyror, enzymer och andra antioxidanter på alla trofiska 
nivåer samtidigt och hoppas därmed att kunna följa dessa 
ämnens överföring till fisk.

inga tillsatser
(gav låg biomassa, många arter)

a) Odling av växtplankton

extra kväve (N) och fosfor (P)
(gav hög biomassa, många arter)
extra kväve (N), fosfor (P) och kisel (Si)
(gav hög biomassa, få arter)

b) därav följande växtplanktonkvalitet...

c) ...och dess effekter på djurplanktons näringsinnehåll
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π  Figur 8. 

a) Odling av växtplankton under olika förutsätt-
ningar.

b) Jämförelse av växtplanktonkvalitet i de tre 
olika behandlingarna. Lipidskador är ett mått på 
oxidativ stress, de båda enzymerna (superoxid-
dismutas respektive katalas) är viktiga antiox-
idanter.

c) Jämförelse av halter av viktiga näringsämnen 
hos hoppkräftor matade med växtplankton från 
de tre olika behandlingarna ovan. Hoppkräftor 
matade med Låg och med Hög NPSi svalt av brist 
på mat resp. brist på mat av lämplig storlek.

Felstaplarna anger standardfel.
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Vuxna fåglar dör i mängd

Det första larmet kom år 2000 från Le Carlsson, en fågelin-
venterare i Blekinge. Han använde en speciell inventerings-
metod som innebar ilandstigning i häckningsområden. I 
en del kolonier hittade han detta år mängder med sjuka 
och döda fåglar. Det rörde sig om vuxna fåglar med tydliga 
neurologiska symtom som så småningom dog av uttork-
ning och svält.

Det var i början oklart om detta pågått länge och även 
om det förekom på andra håll. Vanligen undviker även 
inventerare att gå så nära häckningsområden. Sedermera 
har undersökningar av fler platser bekräftat att fågeldöden 
uppträder även på andra ställen. Det kan röra sig om så 
mycket som 10 000 döda fåglar per år. På många lokaler 
har gråtrutspopulationerna minskat med upp emot 50%. 
Fåglar längs hela östkusten och även i flera större sjöar har 
drabbats. 

Omfattningen är dock, samtidigt som den är väl spridd, 
mycket lokal. En koloni kan vara hårt drabbad medan kolo-
nier i närheten inte har några sjukdomsfall alls. Samtliga 
drabbade arter är dock knutna till vatten, och finner sin 
föda bland vattenlevande smådjur och fisk.

Ingen självklar orsak
Det rör sig oftast om vuxna fåglar som drabbas. Fåglarna 
är apatiska, kan inte gå och hängande vingar är ett typiskt 
symptom. Synen fungerar normalt och de har i inlednings-
skedet normalt hull. De dör så småningom av uttorkning 
och svält. Sjuka fåglar som omhändertagits kan ibland till-
friskna om de får vård och näring. De äter om de matas, 
men somliga är redan så medtagna att de dör.

I början trodde man att det rörde sig om någon smittsam 
infektion eftersom sjukdomen lokalt var så vanlig. Inga 
bakterier, virus eller parasiter som kan förklara fågeldöden 
har dock hittats. Inte heller har man funnit spår efter kända 
alggifter. Halter av tungmetaller har varit normala och vid 
obduktioner och mikroskopiska undersökningar har också 
det mesta sett normalt ut. 

Sökande efter fler spår
Så vad kan det vara som drabbar fåglarna så hårt? 

Botulism har påvisats hos ett större antal fåglar från 
Blekinge, men omfattningen i övriga delar av landet är 
okänd. Lokala utbrott av denna bakterieförgiftning drab-
bar fågelkolonier med jämna mellanrum. Giftet är dock 
svåranalyserbart och ställer stora krav på materialet som 
ska undersökas.

Man arbetar också med hypotesen att det är en bristsjuk-
dom som ligger bakom fågeldöden. Brist på olika livsvik-
tiga ämnen kan ge den här typen av dramatiska symptom. 
Laxsjukdomen M-74 som funnits i Östersjön sedan 1974 
och orsakat svår yngeldöd botas bevisligen med B-vitamin-
tillskott. Kanske har nu även fåglarna drabbats?

Under 2004 har ett stort antal döda fåglar insamlats och 
ska analyseras på halter av astaxanthin – en viktig antiox-
idant som ger bl.a. laxen dess röda färg och thiamin – vita-
min B1. Resultaten ska jämföras med halter i friska fåglar 
från Island. 

Man har också fått ekonomiska möjligheter att göra fler 
analyser efter botulism och ska även leta efter spår av ett 
stort antal organiska miljögifter.

Samtidigt kommer populationsstudier att utföras och 
antal ägg och ungar att jämföras mellan svenska kolonier 
och kontrollområdet på Island.

Sedan några år tillbaka har det varje sommar rapporte-

rats om en mystisk fågeldöd längs kusten. Företrädesvis 

bland gråtrut och andra vitfåglar, men även andra arter 

har drabbats. 

Frågorna har varit många, men svaren har ännu så 

länge varit få. Ett detektivarbete pågår dock på flera håll 

för att försöka ta reda på vad som pågår.

I denna artikel ska vi försöka reda ut vad man har 

kommit fram till så här långt.

TEXT: ANNIKA TIDLUND, SMF OCH TORSTEN MÖRNER,  

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT

Fågeldöden 
 – detektivarbete för att finna orsaken
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Brist på resurser ett problem
Kritik har framförts från flera håll över att det inte finns 
någon instans som kan eller vill ta ekonomiskt ansvar för 
att undersökningar genomförs när det gäller den här typen 
av oförutsedda händelser. 

Enskilda forskare och miljöövervakare har inte möjlig-
het att göra mycket annat än slå larm. Utan extra resurser 

går det inte att göra kostsamma insamlingar och analyser. I 
dagsläget är det oklart vilken myndighet som är ansvarig.

Nu har Naturvårdsverket och SVA, Statens veterinärme-
dicinska anstalt, fått i uppdrag att sammanställa kunskaps-
läget och precisera vad som måste göras för att utreda orsa-
kerna, samt utreda ansvarsförhållandena vid sjukdomsut-
brott som dessa. Uppdraget ska redovisas i januari 2006. 
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Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i 
eller utvunnits av samhället och som kan hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Detta innebär bland annat att halterna av ämnen som 
förekommer naturligt i miljön är nära bakgrundsnivåerna. 
Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll.

Giftfri 
miljö

Miljögifter i Östersjön 

Vitmärlan – membranskada förbryllar
Havsörnen – fortplantningen har planat ut 
Gråsäl – bestånden ökar  

I  D E T T A  A V S N I T T :
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I Sverige har vi haft en internationellt framstående miljö-
giftsforskning i nära femtio år och följt miljögiftsbelast-
ningen i mer än trettio år. Det kan mot den bakgrunden 
vara intressant att göra några reflektioner kring samhällets 
beredskap att hantera miljögiftslarm och kring våra förut-
sättningar att bygga kunskap om föroreningarnas före-
komst och inverkan på ekosystemet.

Prioriterade ämnen
I denna artikel håller vi oss till ämnen som är persistenta 
och bioackumulerande, dvs. ämnen som är svårnedbrytbara 
och anrikas i näringskedjan. Ämnen med sådana egenska-
per skall enligt EUs regelverk prioriteras vad avser åtgärder 
för att förhindra vidare utsläpp och spridning. 

Vi diskuterar situationen med utgångspunkt i föränd-
ringen av halter av några sådana ämnen som vi kunnat följa 
genom kemisk analys av sillgrissleägg från Stora Karlsö i 
centrala Östersjön. Vi har vidare valt ut fem typiska situa-

tioner som beskriver hur dessa föroreningar upptäckts i 
miljön och relaterat dessa fakta till aktuellt kunskapsläge 
och samhällets förmåga att reagera. Se faktarutorna.

Perspektiv på våra erfarenheter
Om vi studerar figurerna över DDT och PCB (figur 9a och 
b) finner vi bra exempel på hur snabbt en förorening kan få 
utbredda effekter på ekosystemet. Vi vet alla i dag att båda 
dessa ämnen haft avsevärda effekter på Östersjöns fauna. 

Användningen startade efter andra världskriget. Det tog 
alltså inte mer än knappt tjugo år innan användningen av 
dessa ämnen kom att hota bestånden av havsörn, berguv, 
pilgrimsfalk, gråsäl, vikare och utter. Intressant är att 
efter att myndigheterna vidtog åtgärder under 1970-talets 
början, endast några år efter att problemet uppmärksam-
mats, minskade föroreningen snabbt. Vi kan i exemplet med 
PBDE se samma snabba förlopp såväl vad gäller halternas 
ökning som minskning (figur 9c). 

Miljögifter i Östersjön 
 – från upptäckt till samhällsreaktion

π Miljögiftsanalyser av sillgrisslans ägg ligger till grund för denna 
artikel. Fåglarna i kolonin på Stora Karlsö utanför Gotland övervintrar 
vanligen i södra Östersjön. De äter fisk, huvudsakligen  skarpsill och 
strömming, och häckar först när de är fyra-fem år gamla.

I över trettio år har miljögifter diskuterats i vårt samhälle. 

Ofta med hänvisning till allvarliga problem i innanha-

vet Östersjön. Till en början fanns en förvåning och chock 

över sakernas tillstånd, men med tiden tycks vi ha vant 

oss vid att betrakta Östersjön som ett hav där föroreningar 

från det moderna samhället återfinns. Många gånger i 

koncentrationer som har negativ inverkan på djurliv och 

vår hälsa.

Samtidigt har det, såväl nationellt som inom ramen 

för Europasamarbetet, byggts upp ett stort regelverk med 

avsikt att minska risken för allvarliga miljöföroreningar. 

TEXT: MATS OLSSON, LILLEMOR ASPLUND, CYNTHIA DE WIT,  

ULF JÄRNBERG OCH ULLA SELLSTRÖM, STOCKHOLMS UNIVERSITET SAMT 

ANDERS BIGNERT, NATURHISTORISKA RIKSMUSEET OCH PETER HAGLUND, 

UMEÅ UNIVERSITET
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När det gäller utvecklingen för dioxiner, kan vi se att när 
man vidtog åtgärder mot hormoslyr i början av 1970-talet 
sjönk halterna snabbt (figur 9f). På samma sätt ser vi sjun-
kande halter efter det att man åtgärdat förbränningsan-
läggningarna i början av 1980-talet. Däremot kan man inte 
se samma dramatiska minskning i slutet av 1980-talet efter 
upphörandet av klorgasblekning av pappersmassa. 

En slutsats är att det kan gå snabbt att förorena ett helt 
innanhav. Vi kan också notera att bra åtgärder baserade på 
adekvat kunskap också kan medföra en snabb förbättring 
av tillståndet. Förutsatt att man vidtar åtgärder och rätt 
åtgärder! 

Kunskap är förutsättningen
Den första förutsättningen för att kunna bedöma och rätt 
hantera ett miljögift är givetvis kunskap om dess exis-
tens. Det går inte att enbart förlita sig på myndigheternas 
kunskap om befintliga ämnen. Dessutom vet vi att även 
om myndigheterna har kunskap om vilka ämnen som är 
registrerade kan okända toxiska biprodukter bildas vid 
den industriella produktionen av registrerade kemikalier. 
Vidare kan det i miljön bildas nedbrytningsprodukter som 
har helt andra egenskaper än ursprungssubstansen. Följ-
aktligen räcker inte registreringslistor över kemikalier som 
underlag för bedömningar om var forskningsresurser skall 

1. KUNSKAP – SNABBT BESLUT
PCB
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2. KUNSKAP – SENT BESLUT
Flamskyddsmedlen, polybromerade difenyletrar (PBDE) i den tekniska 

blandningen PentaBDE uppmärksammades i Sverige som miljöföro-

rening redan 1980. Höga halter påträffades i fisk nedströms indu-

strier som använde dessa kemikalier och man fann snart att de var 

allmänt spridda i miljön, inklusive i Arktis. I början av 1990-talet 

visste man dessutom att halterna av dessa ämnen steg i miljön.

I figuren ser vi utvecklingen för en av huvudkomponenterna i 

produkterna. Trots att halterna ökade vidtogs inga åtgärder för att 

förbjuda användningen. Att halterna sjönk i slutet på 80-talet beror 

på att produktionen i Tyskland upphörde då man konstaterat att 

dioxin bildades - inte för att man ville stoppa produktionen av flam-

skyddsmedlet. Importen av pentaBDE fortsatte dock, liksom material 

flamskyddat med samma produkt. 

PBDE i två andra tekniska blandningar, OktaBDE och DekaBDE, 

upptäcktes i svensk miljö under 1990-talet. Flera nordiska länder, 

däribland Sverige, påbörjade då utredningar för att införa restriktio-

ner eller förbjuda ämnena. Fortfarande importerades dock material 

preparerat med alla blandningar. Först 2004 förbjöds Penta- och 

OktaBDE inom EU. För DekaBDE har EU beslutat att inte införa något 

förbud.

Man kan således konstatera att samhället, med vetskap om PBDEs  

förekomst samt en ökande kunskap om dess biologiska egenskaper 

och effekter, under mer än 20 år accepterade en fortsatt belastning 

av miljön. 
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DDT och PCB är här bra exempel. Efter en omfat-

tande dokumentation om DDTs biologiska effekter 

samt information om den allvarliga föroreningen 

av Östersjön förbjöds DDT som bekämpningsme-

del i Sverige år 1969 och i de flesta europeiska 

nationer inom några få år. För PCB var kunskapen 

om dess biologiska återverkningar begränsad och 

föroreningen upptäcktes först under sent 1960-

tal. Trots detta kom omfattande nationella och 

internationella åtgärder för att reducera utsläp-

pen redan inom några år. Intressant nog förbätt-

rades tillståndet i miljön förhållandevis snabbt.
Figur 9a. Figur 9b. 

Figur 9c. 
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läggas och åtgärdsprogram initieras. Det krävs också förut-
sättningar för innovativ forskning, där det ges möjlighet 
att studera det som inte redan nått stadiet för åtgärder och 
administrativa rutiner. För detta krävs kreativa forskare 
med god vetenskaplig kompetens som också får ekonomis-
ka möjligheter att våga satsa på idéer som inte självklart 
faller inom aktuell forskningsprioritering. 

Hinder på vägen
I en situation när många samhällsfrågor kräver åtgärder 
och svar måste man naturligtvis prioritera. Samtidigt krävs 
en framförhållning så att resurser kan garanteras för verk-

samhet som syftar till att lösa nya komplicerade problem. 
Den prioritering som görs är inte garanterat den rätta och 
när frågeställningarna blir fler löper vi risken att nya ideér 
får svårt att hitta finansiering. Lägg därtill ett ökat krav 
på att forskningen snabbt skall resultera i en rapport med 
information som avnämaren finner väsentlig och man har 
skapat en situation där få forskare är beredda att riskera 
sin tid och resurs på ett icke förutsägbart resultat. De långa 
och fleråriga prioriteringslistorna leder också till att ansva-
riga på myndigheter inte alltid är lyhörda för rapporter om 
nya problem som bör adderas till redan befintliga. En hög 
tjänsteman har till och med framhållit att miljöforskarna 

3. KUNSKAP – ÄNDÅ INGET BESLUT 

Ett annat polybromerat flamskyddsmedel, hexabromcyklododekan 

eller HBCDD används bl.a. i täta frigolitplaster. Vi har sedan länge 

känt till att ämnet förekommer och ökar i miljön som figuren visar. 

Detta är ett belägg för att ämnet är så svårnedbrytbart att det acku-

muleras i fiskkonsumenter. Det borde således vara högprioriterat för 

åtgärder. 

Trots detta har man fortsatt att använda substansen. En förkla-

ring är att det saknas experimentella resultat som visar att ämnet 

enligt EUs regelverk kan klassificeras som persistent och bioacku-

mulerbart. Man kan tycka att miljödata som varit tillgängliga i mer 

än tio år borde vara tillräckligt för en sådan bedömning. Eller rent av 

mer tillförlitliga än laboratoriedata eftersom de bevisar situationen 

i ett fullskaleexperiment! 
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4. KUNSKAP – MEN FÅR VI ETT BESLUT? 
Perfluoroktansulfonat, kallat PFOS, tillhör en grupp kemikalier med 

en lång kolkedja till vilken fluor sitter bundet. Detta gör att de är 

såväl vatten- som fettavstötande och ämnena har därför utnyttjats 

för behandling av exempelvis mattor, kläder och skor samt i brand-

skum. 

Tyvärr är de samtidigt persistenta och bioackumulerbara. Då de 

därtill är akut giftiga har den amerikanska motsvarigheten till Natur-

vårdsverket krävt undersökningar från den amerikanska tillverkaren 

som efterhand visat att man idag påträffar ämnet ute i miljön. Svens-

ka forskare kom att intressera sig för föroreningen och utvecklade en 

analytisk kompetens för substansen. När de svenska myndigheterna 

började intressera sig för PFOS kunde de, genom forskarnas kunskap 

och genom tillång till tidigare insamlat material, snabbt få fram 

resultat som visade på den tidsmässiga utvecklingen av föroreningen 

i Östersjön. På basis av de fakta som kommit fram har myndigheterna 

nu krävt åtgärder från industrin och det finns förhoppningar om att 

tillståndet kommer att förbättras. Men kommer ett svenskt initiativ 

att leda till en allmän accceptans i EU eller kommer det att gå som 

med de bromerade flamskyddsmedlen? (Se Fakta 2 och 3).
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Figur 9e. 
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inte skall ägna sig åt sådan ”eländesforskning”, utan foku-
sera på att lösa kända miljöproblem. 

Yttrandet är en tydlig beskrivning av vårt dilemma. Hur 
kan en mångfald garanteras samtidigt som man skall foku-
sera på prioriterade områden och problem? En möjlighet 
kan vara att ge forskningsinstitutionerna större ekono-
misk frihet att pröva icke prioriterade hypoteser. De redan 
finansierade samhällsprioriterade problemen torde även 
fortsättningsvis få intressenter.

Upphandling ett reellt hot
Men kanske är upphandlingsprincipen det mest effektiva 
filtret att få bort ”eländesforskning” och därmed de nya 
idéerna. Då verksamheten att studera miljöföroreningar är 
kvalificerad är det inte självklart att den billigaste anbuds-
givaren (en ofta förekommande urvalsprincip även om 
andra principer tillämpas) för en verksamhet är den bästa 
eller ens en lämplig genomförare. Ofta saknas på myndig-
heterna personal med kompetens att bedöma olika anbuds-
alternativ vad gäller faktorer vid sidan om kostnaden. 
Ackrediteringsbevis ger vissa garantier men det garante-
rar inte korrekta analysresultat för nya föroreningar eller 
gamla föroreningar som studeras i nya typer av material. 
Den gamla sanningen gäller att det inte är svårt att få ett 
resultat. Det svåra är att få ett korrekt resultat. 

Om anbudsförfarandet leder till att allt fler uppdrag går 
till kommersiella, ofta internationella, företag, kan det få 
svåra konsekvenser för universitetslaboratorierna. Dels 
kan det leda till att inhemsk kompetens inte byggs upp. 
Det finns också en ökad risk att indikationer om nya miljö-
problem läggs åt sidan då den kommersiella verksamheten 
måste fokusera på den beställda tjänsten. Universitetsla-
boratorierna har, vid sidan om sitt uppdrag för myndighe-
terna, också att söka finna det nya och okända, inte minst 
för att ge sina doktorander intressanta uppgifter. 

Beredskapen tyvärr dålig 
De exempel som vi presenterat är inte alltid hoppingivande 
och det internationella samarbetet går trögt. En interna-
tionell samverkan är nödvändig om vi skall lösa morgonda-
gens problem, men gårdagens och dagens erfarenhet tyder 
inte på att vi funnit modellen för hur vi skall samarbeta och 
bedriva forskningsverksamhet för att garantera ett friskt 
innanhav och en riskfri konsumtion av dess produkter. 

Om detta vittnar de många och ytterst tidskrävande 
turerna kring PBDE-problematiken och hanteringen 
av HBCDD (figur 9c och d). Att vi fortfarande är oklara 
över orsakerna till dagens dioxinproblem är ytterligare ett 
dystert exempel på otillräcklighet. 

5. KUNSKAP DÅLIG – INGEN FORSKNING

Vi har sedan mycket länge känt till att dioxinerna är utomordent-

ligt giftiga och att vi i fiskar och fåglar från Östersjön kunnat finna 

höga halter. Samhället vidtog under 70-talet en rad åtgärder för 

att minska föroreningen, vilket fick goda effekter i miljön. Därefter 

lutade man sig lugnt tillbaka och det blev svårt att finna resurser för 

fortsatt forskning. Detta trots att data från miljögiftsövervakningen 

visade att halterna slutade minska i mitten av 1980-talet.

I Östersjöländernas gemensamma arbete med HELCOMs rapport 

om tillståndet i Östersjön 1998-2000 påpekade vi i expertgruppen 

att halterna av dioxin inte minskade i miljön, och att om inte ytter-

ligare åtgärder vidtogs skulle det få konsekvenser för nyttjandet av 

fet östersjöfisk för konsumtion. Trots att Sverige var det enda landet 

som kunde redovisa en studie över dioxinbelastningen i Östersjön, 

motsatte sig ett par representanter en sådan skrivning. Frågan 

hänsköts till kommissionen som valde att ta bort formuleringen. 

Två år senare var EUs beslut om svartlistning av fet östersjöfisk ett 

faktum. 

Beslutet kan sägas ha lett till ett nymornat intresse för diox-

infrågan. Forskningsinsatser för att finna orsakerna till de fortsatt 

höga dioxinhalterna har nu fått stöd. Dock kommer stödet under 

galgen, eftersom vi redan i år skall beakta de dioxinliknande plana 

PCBerna vid riskbedömningen, något som hittils ej gjorts. Mängden 

dioxinliknade ämnen att ta hänsyn till i fisk fördubblas då i ett enda 

slag. I EU har man tagit beslutet att nuvarande halter av dioxin i 

fet Östersjöfisk är för hög för att kunna användas som djurfoder 

och som människoföda. För Sverige torde situationen vara prekär 

eftersom vi i EU-sammanhang annars säger oss stå för ren miljö och 

miljögiftsfria livsmedel samtidigt som vi tillsammans med Finland 

har krävt att svenska konsumenter även i fortsättningen skall få äta 

den feta östersjöfisken.
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Reflektioner kring nuvarande tillstånd
Kommer vi i en framtid att kunna äta Östersjöfisk utan risk 
för vår hälsa? Kommer Östersjön att bli ett friskt ekosys-
tem? 

Det beror på hur snabbt vi uppmärksammar problem 
och åtgärdar dem. För att uppmärksamma problemen 
krävs en forskningskompetens som används, inte enbart 
för att besvara de frågor som samhället ställer - i sig en 
viktig uppgift - utan också för att ställa frågor och besvara 
frågor om det icke förväntade. 

De av oss som är så gamla att vi upplevt en situation där 
havens produkter kunde ätas reservationslöst bör kunna 
erkänna att vårt samhällsbyggande misslyckats. Efter mer 
än fyrtio års arbete med miljögiftsproblematiken står vi 
inför en situation där miljögiftet dioxin, känt under lika 
lång tid, idag hotar existensen av östersjöfisket, en mång-
tusenårig näring för regionens befolkning.

π Varje år analyseras tio sillgrissleägg bl.a. på sitt innehåll av organiska miljögifter. Dessa ämnen anrikas i näringskedjan och lagras i bl.a. sillgrisslans 
fett som sedan används för att producera äggen.  Äggen utgör därför en bra indikator på den samlade  miljögiftsbelastningen i Egentliga Östersjön 
för en art högt upp i näringskedjan.
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π Efter fyrtio års arbete med miljögiftsproblemen står vi idag inför 
en situation där miljögiftet dioxin, känt under lika lång tid, idag hotar 
existensen av östersjöfisket, en mångtusenårig näring för regionens 
befolkning.

Fo
to

: P
er

 B
en

gt
so

n/
Gr

ön
 id

é.



GIFTFRI  MILJÖ

26 ÖSTERSJÖ I  2005

Under den årliga provtagningen i januari år 2002 observe-
rades på några stationer i Asköområdet en kraftig ökning 
av en specifik typ av membranskador på vitmärlans embry-
on. Skadan kulminerade år 2003 och flertalet stationer i 
området var då drabbade (figur 10). 

Membran som läcker
Membranskadan innebär att lipider läcker ut genom vitel-
linmembranet och kvarstannar som ett skikt strax innanför 
äggmembranet (se bild). Skadan observerades framför allt 
på embryon av tidigare utvecklingsstadium, varför vi drog 
slutsatsen att utvecklingen avstannade som ett resultat av 
membranskadan. Senare studier har emellertid visat att 
åtminstone en del av dessa embryon fortsätter att utveck-
las, men dör före kläckningen.

Inget fel på sedimentet…
För att utreda vilken typ av påverkan som orsakat skadorna 
insamlades vitmärlor från Asköområdet och exponerades 
för både sediment från Asköområdet och från Bottenha-
vet, där liknande skador ej noterats. Även vitmärlor från 
Bottenhavet exponerades för samma sedimentserier. 

Avsikten var att undersöka om vi kunde framkalla 
skadan på laboratoriet för att fastställa om sedimentbund-
na substanser var orsaken, samt om det var någon specifik 
tidpunkt under reproduktionsperioden och embryogene-
sen då vitmärlan var särskilt känslig. 

Experimentet startades i slutet av september 2003 och 
avslutades i mitten av december. Detta var efter vitmärlans 

parningsperiod och innebar att majoriteten av honorna 
var befruktade vid provtagningstillfället. Den specifika 
typen av membranskada kunde inte observeras på någon 
försöksserie, varför vi drog slutsatsen att skadan antingen 
upphört i området eller att orsaken till membranskadorna 
inte fanns i sedimentet. 

Vid provtagningen i januari 2004, en månad senare, 
visade det sig att skadan fortfarande förekom på vitmär-
lans embryon men i lägre utsträckning än tidigare år. Även 
i januari 2005 observerades den specifika typen av embryo-
skador, men i liten utsträckning.

…ej heller på födan 
Membranskadan observerades vid samma tid då man 
konstaterat ett skifte av algsammansättningen, från kisel-
alger till dinoflagellater, även i kustområden i Egentliga 
Östersjön. I ett nyligen avslutat experiment hölls vitmär-
lor i kemiskt ren sand under reproduktionsperioden från 
september till december. De matades under experimentet 
med olika typer av alger; kiselalger (Thalassasiosira weissflo-
gii), cyanobakterier (Anabaena sp.) respektive chrysofycéer 
(Rhodomonas salina). 

Inte heller vid denna behandling lyckades vi inducera 
membranskadorna på laboratoriet. De olika födotillsat-
serna påverkade dock fekunditeten, mätt som antal ägg per 
hona. Kiselalgsföda gav den högsta fekunditeten, medan 
de vitmärlor som matats med cyanobakterier producerade 
lika lågt antal embryon som de som inte fått någon mat 
alls. 

Vitmärlan – membranskada förbryllar

π Vitmärlan (Monoporeia affinis) är ett sedimentlevande kräftdjur. Dess 
embryoutveckling har använts som en effektvariabel för att detektera 
förekomsten av förorenade sediment under tio år i det nationella över-
vakningsprogrammet.

Vitmärlan, och särskilt dess ägg och embryon, följs inom 

miljöövervakningen för att man ska kunna upptäcka föro-

renade sediment. Nu har en ovanlig typ av skada plötsligt 

ökat kraftigt i ett område som räknas som ganska rent och 

ostört. Undersökningar har hittills inte gett något svar på 

varför.

BRITA SUNDELIN, ANN-KRISTIN ERIKSSON WIKLUND OCH  

THERESE BÖRJESSON, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Missbildade embryon i Asköområdet
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Missbildade embryon i Asköområdet
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π Figur 10. Andelen missbildade embryon hos vitmärlan ökade kraftigt under 2002. Flertalet stationer är drabbade och det är en speciell typ av 
membranskador som svarar för hela ökningen.

Orsaken fortfarande oklar
Vi har idag ingen förklaring till vilka faktorer som kan ha 
bidragit till den kraftiga ökningen av missbildade embryon 
hos vitmärlan. Om skadan år 2006 minskat ytterligare lär 
det bli ännu svårare att utreda orsaken till att membranet 
förlorat sin funktion så att lipider läcker ut. 

Syrebrist förekommer mer eller mindre frekvent på bott-
narna i området, men har inte i tidigare fältstudier resulterat 
i ökad frekvens membranskador av denna typ. Inte heller i 
renodlade laboratorieexperiment där vitmärlan exponerats 
för syrebrist under reproduktionsperioden har vi kunnat 
inducera den specifika typen av membranskador. 

Vi kan emellertid inte utesluta att syrebrist i kombination 
med annan störning, som t.ex. förändrad algsammansätt-
ning eller någon okänd substans i sedimentet, skulle kunna 
ge upphov till nedsatt membranfunktion hos vitmärlans 
embryon. 

Inga uppföljningar är möjliga
Ett återkommande problem inom miljöövervakningen är 
att möjligheten till uppföljande studier är obefintlig. För att 
ett miljöövervakningsprogram ska kunna fungera tillfreds-
ställande bör uppföljande studier för att utreda orsaken 
till olika förändringar möjliggöras genom utökad finansie-
ring. 

Hittills har denna typ av studier nödtorftigt finansierats 
med utförarnas egna begränsade medel. Många frågeteck-
en, exempelvis populationskrascher hos vitmärla, ökande 
erod- och kadmiumhalter och minskande gonadsomatiskt 
index i abborre, förblir därför obesvarade år efter år.

π Membranskador hos vitmärla, sent stadium.
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Östersjökustens örnar
Fortplantningsförmågan hos havsörnsbeståndet vid vår 
Östersjökust illustreras i figur 11. Från bottenläget under 
1970-talet börjar en förbättring av häckningsutfallet ge sig 
till känna under 1980-talet. Den positiva utvecklingen fort-
satte till in på 1990-talet, för att sedan plana ut en bit under 
bakgrundsnivån från tiden före 1950. Samma utveckling 
över tiden visas när det gäller kullstorleken, dvs. antalet 
halvvuxna ungar i bona i samband med kontrollerna under 
försommaren.

Under 2004 kunde häckningsutfallet fastställas för 226 
revirhållande par längs kusten. Drygt två tredjedelar fanns 
vid Egentliga Östersjön och en tredjedel vid Bottniska 
viken (se tabellen). För kusten som helhet blev utfallet 

68%, vilket kan jämföras med den senaste tioårsperiodens 
bottennotering på 58%. En stor del av förklaringen till 
denna låga siffra från 2003 var en kraftig storm som i april 
drabbade särskilt Roslagskusten och norra Stockholms 
skärgård hårt. Stormen rev ner flera bebodda bon, och flera 
häckningar verkar ha avbrutits strax efter stormen även där 
själva bona inte blåste ner.

Små kullar vid Bottniska viken
Kullstorleken har planat ut på en nivå som är signifikant 
skild från bakgrundsnivån (figur 11). Antalet ungar per kull 
är ett känsligt mätinstrument för att mäta miljöpåverkan 
– det var just denna parameter som allra först gav utslag när 
äggens kläckbarhet började försämras hos havsörnen redan 
i början av 1950-talet till följd av miljögifter. 

Trots att en avsevärd förbättring ägt rum ser vi alltså 
fortfarande tecken på en påverkan. En granskning av kull-
storlekarna regionalt efter kusten från mitten av 1990-talet 
visar att det är i Bottniska viken som skillnaden i huvudsak 
ligger (se tabell). Skillnaden i fördelningen av kullstorlekar 
1996–2004 mellan Bottniska viken och Egentliga Öster-
sjön är starkt signifikant, och så är också fallet för Bott-
niska viken jämfört med referensmaterialet för ostkusten 
från tiden fram till 1950. 

Havsörnen – fortplantningen har planat ut
Den svenska havsörnsstammen expanderar vidare och 

vi har nu reproducerande lokala bestånd längs i stort sett 

hela den svenska Östersjökusten. Vid insjöar finns arten 

ojämnt spridd från de östra delarna av Syd- och Mellan-

sverige ända in till Vänern samt i ett isolerat bestånd i 

Lappland. Beståndet i hela landet skattas för närvaran-

de till åtminstone 400 par, som år 2004 tillsammans fick 

minst 373 ungar. 

TEXT: BJÖRN HELANDER, NATURHISTORISKA RIKSMUSEET  

OCH SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN

HAVSÖRNSBESTÅNDET 
I SVERIGE 2004

undersökta 
häckningar 
(och kullar)

lyckade 
häckningar

kullstorlek

Marin kustmiljö

Egentliga Östersjön 154 (101) 69% 1,72 

Bottniska viken 72 (43) 65% 1,56 

Limniska miljöer

Syd- och mellansverige 66 (41) 70% 1,73 

Lappland 53 (37) 66% <1,37 

Fo
to

: J
an

-M
ic

ha
el

 B
re

id
er

/N



GIFTFRI  MILJÖ

29ÖSTERSJÖ I  2005

Vi kommer att arbeta vidare med undersökningar av om 
den observerade skillnaden mellan kuststräckorna kan 
kopplas till olika belastning av miljögifter i örnarna.

Lyckad häckning i Lappland
Häckningsmiljöerna vid svenska insjöar är oftast lägre eller 
mycket lägre belastade med miljögifter än vad kustområ-
dena varit, och är än idag. I vår forskning kring effekter av 
olika miljögifter på havsörnarnas fortplantning har möjlig-
heterna till jämförande studier mellan dessa olika belastade 
bestånd varit av mycket stort värde. Häckningsframgången 
2004 hos de kontrollerade paren i referensbestånden visas 
i tabellen.

Häckningsframgången i Lappland 2004 - 66% - är en av 
de högsta sedan inventeringarna startade 1976 och ligger 
ordentligt över medelvärdet för perioden (49%). Den gene-
rellt lägre kullstorleken i Lappland kan sannolikt tillskri-
vas födobrist, som dels medför färre lagda ägg i kullarna, 
dels en större dödlighet bland ungarna på grund av svält. I 
samband med kontrollerna av de 28 bon som hade ungar i 
Lappland under året hittades rester efter döda ungar i fyra 
fall. I de drygt 150 besökta bona i övriga landet hittades 
inga döda ungar.

Havsörn vid Östersjökusten

Kullstorlek
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π Figur 11. Under 2004 kontrollerades totalt 226 revirhållande havsörnspar längs den svenska Östersjökusten. Av 
dessa reproducerade sig 154 par (68%) och producerade minst 247 ungar, i genomsnitt 1,67 per kontrollerad kull. 
De streckade linjerna anger referensnivåer som gällde fram till 1950-talets början. Kullstorleken har planat ut på en 
nivå som är signifikant lägre än referensnivån. 

π Artikelförfattaren möter en ilsken havsörnsunge vid en bokontroll. 
Antalet ungar per kull är ett känsligt mätinstrument för att mäta miljö-
påverkan.
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Den senaste räkningen
Gråsälstammen ökade i storlek även under 2004. I Öster-
sjön som helhet räknades 17640 gråsälar i Östersjön under 
pälsbytesperioden i månadsskiftet maj/juni 2004. Ökning-
en av antalet sälar är störst i Finland. Dock är det långt kvar 
till de 100 000 gråsälar som fanns i Östersjön vid 1900-
talets början. 

I Sverige räknades drygt 5500 gråsälar, vilket är i nivå 
med år 2003. Sälbeståndet ökar längs hela den svenska 
kusten men ökningstakten är något högre för regionen 
Sörmland-Östergötland och något lägre för det sydligaste 
beståndet. Ökningstakten för hela det svenska beståndet 
har varit 7,5% per år, baserat på perioden 1990-2004.

Den regionala fördelningen var följande:
• 250 i sydsverige
• 1450 i Östergötland och Sörmland 
• 2300 i Stockholms skärgård 
• 1550 i Bottniska viken 

Observera att räkningsresultaten skall betraktas som ett 
indexvärde som kan användas för att studera beståndets 
utveckling, inte som ett mått på den verkliga populations-

storleken. Sälarna räknas under pälsbytesperiden. Alla 
sälar byter dock inte päls samtidigt ochde kan tillbringa en 
viss tid i vattnet även under pälsbytet. Dessutom finns med 
nuvarande metodik en risk för att en del djur hinner förflyt-
ta sig mellan lokaler och då kan räknas mer än en gång. 

Isläget påverkar
Antalet räknade sälar i de olika regionerna kan variera 
kraftigt mellan åren. Orsaken är att väder- och issituatio-
nen under räkningsperioden gör att sälarna föredrar olika 
liggplatser under pälsbytet. Det är exempelvis välkänt att 
under år med mycket is under våren-försommaren kommer 
många sälar genomgå pälsbytet på isen. Inventering av 
isarna ingår inte i övervakningsprogrammet, vilket kan 
leda till att en mindre andel av beståndet räknas under år 
med mycket is jämfört med år då isen är borta till räknings-
perioden. Detta gör att andelen av beståndet som räknas 
under inventeringarna kan variera mellan åren. 

Under året räknades ca 900 sälar på isen i Bottenviken 
och Norra Kvarken av finska forskare. Dessa djur skall adde-
ras till de svenska och finska sälarna räknade på hällorna 
och ger sammanlagt ca 2200 djur i Bottniska viken. 

Gråsäl – bestånden ökar
Gråsälstammen ökade glädjande nog i storlek även 

under 2004. När alla Östersjöländerna ställt samman 

sina resultat var över 17000 sälar räknade.

Dock bör ökningstakten för det svenska beståndet 

användas med en viss försiktighet. Inventeringsmetoden 

har förändrats något under åren, och fortfarande ger 

bristen på flygfotografering osäkra uppskattningar.

TEXT: OLLE KARLSSON OCH BJÖRN HELANDER, NATURHISTORISKA 

RIKSMUSEET

π Antalet räknade sälar i de olika regionerna kan variera kraftigt mellan 
åren, bl. a. beroende på väder- och issituationen.
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Ökningstakten osäker
Även små förändringar i metodik kan leda till att resulta-
tet påverkas. Exempelvis var inventeringsinsatserna förde-
lade över en längre period av sommaren i inledningen av 
programmet i början av 1990-talet. Detta gav färre inven-
teringar under pälsbytesperioden då det största antalet 
sälar ligger uppe. Därför blev troligtvis antalet räknade 
sälar underskattat i början av tidsserien jämfört med 
dagens inventeringar. Detta leder till en viss osäkerhet vid 
beräkningen av trenderna i beståndsutvecklingen. Det är 
sannolikt att den sanna ökningstakten i beståndet är något 
lägre än vad som redovisats. Den beräknade ökningstakten 
i beståndet bör alltså användas med försiktighet. 

Räkning från flyg är önskvärt
I Finland skedde inventeringarna genom fotografering 
från flyg och räkning av antal djur från bilderna. I Estland 
och Sverige huvudsakligen genom direktobservationer 
från land eller båt. 

Även under en så kort period som två veckor hinner 
sälarna förflytta sig långa sträckor. För att minska risken 
för att samma sälar räknas två gånger har man vid samman-
läggningen av resultat från närliggande områden ytterligare 
minskat tidsintervallet mellan räkningarna. Att räkna sälar 
från båt eller från land, som i Sverige och i Estland, medför 
dels en ökad risk för dubbelräkningar eftersom det tar tid 
att täcka in hela kuststräckan, dels ökande svårigheter att 
korrekt uppskatta antalet i djur i de allt större grupperna. 

En harmonisering av inventeringsmetodiken, det vill 
säga en övergång till flyginventeringar inom hela Öster-
sjön är därför önskvärd. Det är också angeläget att kunna 
täcka in de sista isarna vid inventeringarna, något som bara 
kan ske med hjälp av flyg. Flyginventeringar medför också 
en säkrare skattning eftersom djuren räknas från flygbilder 
och inte från båt eller land, och ger en möjlighet till kvali-
tetssäkring av data genom lagring av bilderna. 

π Figur 12. Antal sälar vid tio stora tillhåll längs den svenska Östersjö-
kusten. Samtliga är räknade under pälsbytesperioden i maj-juni.

Gråsäl - beståndsutveckling

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

an
ta

l r
äk

na
de

 s
äl

ar

tillväxt: 7,5%
r2=0,80
p<0,001

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
π Figur 13. Sälbeståndets utveckling fördelat på fyra naturliga 
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Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte 
ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förut-
sättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna 
till allsidig användning av mark och vatten. Det innebär 
bl.a. att  näringsförhållandena i kust och hav i stort ska 
motsvara det tillstånd som rådde på 1940-talet  tillförseln 
av näringsämnen till havet inte orsakar någon övergöd-
ning.

Ingen 
övergödning

I  D E T T A  A V S N I T T :

Kustnära övervakning

Varför ökar inte kvävet när fosforn ökar?

Satelliter vakar över Östersjön

Den förlorade biodiversiteten
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Längs den svenska kusten bedrivs nationell, regional och 
lokal miljöövervakning. Dessutom utförs recipientkontroll, 
numera även kallad egenkontroll, i påverkade områden. 

Från storskaliga förändringar till små utsläpp
Syftet med det nationella marina miljöövervakningspro-
grammet är att ge underlag för beskrivning av den storska-
liga påverkan som sker i haven runt Sverige. Det nuvarande 
övervakningsprogrammet ska upptäcka förändringar med 
avseende på övergödning och miljögifter samt ge indika-
tioner på storskaliga förändringar i ekosystemet. 

Den stora variation som den svenska Östersjökusten 
uppvisar, från långgrunda öppna stränder och breda sund 
till smala, djupa vikar gör dock att det krävs ett komple-
ment till denna storskaliga övervakning. Den regionala 
miljöövervakningens och recipientkontrollens syfte är att 
följa och beskriva kustnära variationer och förändringar i 
havsmiljön. 

Alla verksamheter som har utsläpp till miljön, som t.ex. 
reningsverk och industrier, är skyldiga att kontrollera hur 
den egna verksamheten inverkar på miljön i recipienten. 

Kustnära  
övervakning
Den kustnära miljöövervakning som bedrivs längs vår 

kust redovisas oftast huvudsakligen i länens egna rappor-

ter. Det gör att det många gånger är svårt att få en över-

blick över tillståndet längs hela kusten. 

I denna artikel resoneras kring miljöövervakningens 

organisation. Vi visar också exempel på hur den kustnära 

vattenkvaliteten påverkas av kuststräckans utformning, 

vilket har betydelse för utformningen av åtgärdsstrate-

gier på lokal nivå.

TEXT: FREDRIK ANDREASSON OCH RITA B. JÖNSSON,  

LÄNSSTYRELSERNA I SKÅNE RESPEKTIVE KALMAR  

SAMT TINA ELFWING, SMF

VARFÖR MILJÖÖVERVAKNING?

Syftet med miljöövervakningen nationellt, regionalt och lokalt 

är att erhålla resultat för att: 

® beskriva och värdera tillståndet i miljön i förhållande till 

uppsatta miljömål 

® upptäcka trender och identifiera hotbilder för att informera 

allmänhet och övriga intressenter 

® öka kunskapen om naturlig och antropogen förekomst av 

förorenande ämnen, om bakgrundsbelastning och om hur 

miljötillståndet varierar med tiden och andra omgivnings-

variabler 

® bedöma och prioritera åtgärder vid tillståndsprövningar och 

tillsyn inklusive åtgärder mot diffusa föroreningskällor 

® ge underlag till miljökonsekvensbeskrivningar 

® ge underlag till fysisk planering, översiktsplanering, åtgärds-

program enligt Vattendirektivet, vattenvårdsprogram i övrigt 

samt naturresurshushållning på regional och lokal nivå 

® följa upp om vidtagna åtgärder leder till avsedd förbättring 

av miljön.

π Den kustnära miljöövervakningen kompletterar den mer storskaliga 
nationella övervakningen. Den ska bl.a. kontrollera hur verksamheter 
med utsläpp till havet påverkar miljön.
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Ofta går dessa verksamhetsutövare samman i vattenvårds-
förbund som ansvarar för mätningar i ett större område. 
En stor del av den kontinuerliga regionala övervakningen 
sker i praktiken inom ramen för dessa vattenvårdsförbund 
där länsstyrelserna har en samordnande och rådgivande 
roll. För att få en helhetsbild av förhållandena i kustvattnen 
måste ett miljöövervakningsprogram ta vid där program-
men för recipientkontroll slutar. 

Både gamla och nya brister finns
Den regionala övervakning som i dag bedrivs är bra, men 
det finns fortfarande områden som behöver utvecklas. 
Medan det pågår omfattande provtagning och analys av 
näringsämnen i de flesta kustområden, täcks biologisk 
mångfald och miljögifter mindre väl. Den nuvarande över-
vakningen ger också ett otillräckligt underlag för uppfölj-
ning av uppsatta miljömål och det nya Vattendirektivets 
krav. Dessutom saknas idag en väl fungerande samordning 
mellan nationell och regional övervakning och recipient-
kontroll, såväl inom som mellan länen. 

En ökad samordning skulle ge ökad tillgänglighet och 
jämförbarhet av data samt förbättrade möjligheter att kunna 
förstå, tolka och utvärdera dem. På sikt skulle en samord-
ning kunna leda till en mer kostnadseffektiv övervakning, 
med möjlighet att utöka programmen både geografiskt och 
innehållsmässigt. Vi skulle dessutom få ett bättre underlag 
för att gemensamt skapa en större förståelse för miljösitua-
tionen längs vår svenska kust.

Förändring på gång
Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten förbereder 
en etablering av ett samordnat miljöövervakningsprogram. 
Målet är att programmet skall omfatta både referens- och 
recipientområden, samt att det skall motsvara kraven i 
Vattendirektivet och för uppföljningen av miljömålen. 
Strategierna som tas fram inom detta projekt skall kunna 
tillämpas även i andra kustområden. 

Även längs Egentliga Östersjöns kust pågår flera läns-
överskridande samarbeten. Svealands kustvattenvårdsför-
bund och Hanöbuktskommittén är ett par exempel. Ett 
annat är det relativt nystartade samarbetet Vår Kust där 
havsmiljöansvariga på alla län längs kuststräckan tillsam-
mans driver frågor om ökad samordning och fler samar-
betsprojekt. 

Tre exempel från Vår Kust
Miljömålet Ingen övergödning är för många kustlän ett 
av de viktigaste. Alltför hög tillförsel av gödande ämnen 
försämrar förutsättningarna för flera viktiga näringar som 
turism, friluftsliv och fiske, vilka i grunden är beroende av 
god vattenkvalitet. Flera län har satt upp regionala mål för 
utsläpp av kväve, fosfor och ammoniak. 

Vi har valt ut tre områden med olika karaktär längs vår 
kust, där resultat från mätningar av kväve får exemplifie-
ra den regionala övervakningen och recipientkontrollen 
(figur 14).

π Flera länsöverskridande samarbeten pågår, exempelvis här i Hanöbukten. Dock skulle en ytterligare förbättrad samordning vara bra för alla parter, 
inklusive miljön.
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Mätstationer och kvävestatus i tre regioner

a) Hanöbukten

c) Kalmarsund

f) Stockholms skärgård

d) utveckling sedan 1995

b) utveckling sedan 1991

e) Stockholms län

π Figur 14. Mätstationer och kvävestatus i tre regioner. 

Exempel från tre kustområden av olika karaktär. Blå linjer är länsgränser, som sträcker sig ut i havet till territorialgränsen. De färgade 
prickarna illustrerar kvävestatus (nitrat-och nitrit-kväve) i ytvattnet enligt Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder. Hänsyn tas till 
skillnader i vattenomsättning, så en låg vattenomsättning ger högre naturliga halter att jämföra med och därmed större tolerans i 
bedömningen. I figurerna till höger visas kvävehalterna, över tid i de båda diagrammen (notera de olika skalorna) och i en gradient 
från inner- till ytterskärgård i figur f. 

Data från vintern 2003 för Hanöbukten och Kalmarsund och från 2004 för Stockholms län. Kartunderlag från SMHI.
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Hanöbukten
I Hanöbukten utförs recipientkontroll av Vattenvårdsför-
bundet för västra Hanöbukten och av Blekingekustens 
vattenvårdsförbund. Tillsammans utför de mätningar av 
näringsämnen på elva stationer, från Simrishamn i sydös-
tra Skåne till Kristianopel i Blekinges nordöstra hörn (figur 
14a). I Hanöbukten och havet söder om Skåne och Blekinge 
ligger också några nationella provtagningsstationer. 

Ett sätt att visa graden av påverkan är att ange avvikelsen 
från ett förväntat tillstånd. I bedömningen tar man bland 
annat hänsyn till områdets vattenomsättning. Avvikelsen 
från jämförvärdet nära kusten är generellt något högre än 
längre ut till havs. Skillnaden blir tydligare vid en jämförel-
se av utvecklingen de senaste femton åren (figur 14b). En 
sådan jämförelse visar också tydligt hur stor mellanårsvari-
ationen kan vara i den kustnära miljön, till stor del orsakad 
av skillnader i vattendragens flöde från år till år. 

Kalmarkusten
Kalmar läns kustvattenkommitte ansvarar för mätningar 
av näringsämnen på ett tjugotal stationer från Utgrunden 
i söder till Västerviks skärgård i norr. Vi har valt att visa 
kvävevärden vid fyra av dessa stationer och från två statio-
ner som ingår i den nationella miljöövervakningen. Kväve-
halten är betydligt högre närmare kusten än ute i öppna 
havet (figur 14c). 

Lokalt är det dock möjligt att se förbättringar i närsalts-
situationen. Tydligast trend kan avläsas i Gamlebyviken 
norr om Västervik där kvävehalten minskat påtagligt de 
senaste åren (figur 14d). Gamlebyviken är ett exempel på 
att lokala satsningar för att minska tillförseln av närings-
ämnen har effekt på kustvattnets kvalitet.

Svealandskusten
Svealands kust karaktäriseras av en skärgård med stora 
skillnader i vattenomsättning och påverkan från lokala 
utsläpp (figur 14e). Merparten av recipientkontrollen 
i Stockholms län är inriktad på utsläppen från de stora 
avloppsreningsverken. I de centrala delarna av skärgården 
bedrivs ett stort samordnat recipientkontrollprogram av 
Stockholm Vatten. 

I den inre skärgården är vattenomsättningen låg jämfört 
med utsjön. Eftersom bedömningsgrunderna tar hänsyn 
till vattenomsättningen blir resultatet för de inre delarna 
av skärgården endast en liten avvikelse från jämförvärdet. 
Detta trots att halterna av kväve är betydligt högre vid 
dessa stationer än vid de nationella stationerna i utsjön 
(figur 14f).

KUSTENS KARAKTÄR 
AV STOR BETYDELSE 

Hur kusten är beskaffad spelar en avgörande roll för hur stor 

effekt ett lokalt utsläpp ger i närområdet. 

Öppna kuster, som t.ex. vissa områden i Skåne och på östra 

Gotland, är starkt påverkade av utsjöns vatten. Med ett så stort 

vattenutbyte kommer tillförseln från ett visst kustavsnitt att ha 

mycket begränsad lokal påverkan. Det blir också svårt att med 

lokala åtgärder åstadkomma förändringar i kustvattnets kvali-

tet. För att förbättra tillståndet längs dessa öppna kuster måste 

tillståndet i Egentliga Östersjön som helhet förbättras. I arbetet 

med detta spelar, givetvis, den samlade effekten av lokala åtgär-

der en stor roll. 

I områden med finskuren och varierad kustlinje, exempelvis 

Östergötlands skärgård, är situationen den omvända. Utsläpp till 

ett kustavsnitt med begränsat vattenutbyte med öppet hav ger 

en större effekt på det lokala tillståndet. Å andra sidan finns det 

också stora möjligheter att genom väl valda åtgärder förbättra 

tillståndet i ett sådant kustvatten. 

I en mer vidsträckt skärgård finns motsvarande skillnader i 

känslighet för utsläpp när man jämför inre och yttre skärgård. 

Ju längre ut i skärgården man kommer desto svårare är det att 

spåra det enskilda, lokala utsläppet.

AVRINNINGSOMRÅDE OCH  

FLÖDEN PÅVERKAR OCKSÅ

Nära de stora vattendragens mynningar påverkas kustvattnet 

kraftigt av det utströmmande sötvattnet. Närsalter och andra 

ämnen har i många fall förts ut till kustvattnet från ett stort 

avrinningsområde. Delar av Stockholms och Östergötlands 

skärgårdar är exempel på känsliga skärgårdsmiljöer med kraftig 

inverkan från sötvattensutflöden från Mälaren respektive Mota-

la Ström. För att lokalt förbättra tillståndet i dessa kustvatten 

krävs inte bara att de närliggande källorna åtgärdas, utan också 

att rätt åtgärder sätts in i stora delar av avrinningsområdet. 

Flödet i alla vattendrag, stora som små, varierar dessutom 

kraftigt under året och mellan olika år. Inte minst närsaltsför-

lusterna från omgivande marker påverkas starkt av dessa varia-

tioner. Detta ger en relativt stor naturlig variation i tillförseln av 

närsalter som är nödvändig att ta hänsyn till när man vill påvisa 

trender i den av människan orsakade belastningen.
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Det finns bara en väg för att långsiktigt minska övergöd-
ningen av Östersjön – att minska flödet av kväve och fosfor 
via vatten och luft till havet. Det kan ske både genom direk-
ta utsläppsminskningar och genom att gynna det naturliga 
upptaget i vattendrag och våtmarker. Resultatet blir främst 
bättre vattenkvalitet i våra kustområden, men tillsammans 
med internationella åtgärder gynnar det också havet.

Men vi måste vara beredda på ett långsiktigt arbete över 
flera decennier, där naturens nycker ibland kan få arbetet att 
verka hopplöst, och ibland kan inge falska förhoppningar 
om snabba framsteg. En tillförlitlig miljöövervakning och 
fördjupad forskning om havets omsättning av näringsäm-
nen kommer att krävas för att gradvis förbättra vår förmåga 
att ge prognoser om framtiden och välja de mest effektiva 
åtgärderna.

Ingen koppling till belastning
Under de senaste femtio åren har mängden näringsämnen 
i Egentliga Östersjöns ytvatten ökat kraftigt (figur 15). De 
till mitten av 1980-talet stadigt ökande koncentrationer-
na tillskrivs mänsklig påverkan, eftersom våra utsläpp till 
vatten och luft snabbt ökade i början av perioden. 

Den nedgång i ytvattnets koncentration av näringsämnen 
som skedde under 90-talet tolkades först som ett resultat 
av insatta åtgärder. Men under senare år har det blivit allt 
tydligare att mängden näringsämnen kan variera mycket 
kraftigt även när belastningen från land varierat lite. 

Trenden för fosfor vände i början av 2000-talet och de 
senaste vintrarna har koncentrationen av fosfat varit högre 
än tidigare mätningar visat, i norra delen av Östersjön år 
2004  och i södra delen nu 2005. För nitrat, den domi-
nerande oorganiska och för alger lätt tillgängliga formen 
av kväve, har minskningen fortsatt. På tio år har vinter-
koncentrationen av nitrat i ytvattnet vid Landsortsdjupet 
minskat med en tredjedel, och är nu tillbaka till samma nivå 
som i slutet av 1970-talet. 

Dessa stora förändringar saknar tydlig koppling till 
ändringar av belastningen. Vad vi ser är en Östersjö som 
reagerar på skiftande omvärldsförhållanden på ett svårför-
utsägbart sätt. 

Syresituationen påverkar mycket
Syreförhållandena i djupvattnet har en avgörande betydel-
se för den interna biogeokemiska omsättningen av närings-
ämnen i Östersjön (se faktaruta).

Det senaste stora saltvatteninflödet skedde i januari 
2003 och medförde att det en kort tid fanns syre i djupvatt-
net i hela Egentliga Östersjön, utom i västra Gotlandsbas-

Varför ökar inte kvävet när fosforn ökar?
Mängden näringsämnen i öppna Östersjön varierar 

kraftigt inte bara mellan år utan också över perioder 

på tiotals år, utan tydlig koppling till belastning. Även 

fördelningen av näringsämnen mellan yt- och djup-

vatten varierar kraftigt beroende på syresituationen. 

Variationerna fortplantar sig långt in i våra skär-

gårdar och kan lätt misstolkas som effekter av föränd-

rad tillförsel från land. Vattenkvaliteten i kustområden 

måste därför bedömas med hänsyn till både belastning 

från land och variationer i havsområdet utanför, vilket 

ställer stora krav på underlag vid tillämpningen av EUs 

Vattendirektiv. 

TEXT: ULF LARSSON, STOCKHOLMS UNIVERSITET  

OCH LARS ANDERSSON, SMHI
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sängen, medan syrefritt vatten med svavelväte fortfarande 
fanns kvar strax under salthaltsprångskiktet. Det hade då 
gått ett decennium sedan de förra stora inflödena som 
skedde vintern 1993/94 och hösten 1994. Syresituationen 
förbättrades tillfälligt efter dessa inflöden, men försämra-
des åter snabbt.

I figur 16 visas situationen i Landsortsdjupet, nordväst 
om Gotland, dit endast kraftiga inflöden når. Det tar unge-
fär ett år för vattnet att ta sig dit och ofta är då det mesta av 
syret förbrukat.

Fosfor ifrån bottnarna
Vinterkoncentrationen av fosfor i ytvattnet minskade 
kraftigt efter saltvatteninflödet 1993 (figur 15a). Samtidigt 
ökade förrådet av fosfor i djupvattnet, vilket medförde att 
fosfor i vattenmassan som helhet ökade med 30%, över 
100 000 ton till 2002 (figur 17a). 

Anledningen var att fosfor löstes ut från bottnarna och 
ackumulerades i djupvattnet som en följd av försämrade 
syreförhållanden och ett allt kraftigare salthaltssprångskikt 
som försvårade uppblandning av djupvatten. 

Det nya saltvatteninflödet i januari 2003 tillförde åter 
syrehaltigt djupvatten. Då minskade fosformängderna 
abrupt eftersom fosforn åter lades fast i bottnarna. Minsk-
ningen i vattenmassan uppskattas till ca 150 000 ton, unge-
fär fem gånger den årliga totala fosfortillförseln från land 
till Egentliga Östersjön. Nedgången blev dock kortvarig 
och 2004 hade mängden fosfor i vattenmassan åter ökat 
med ca 100 000 ton efter att fosfor åter frisatts beroende 
på ny syrebrist. 

Kväve minskar stadigt
Även den totala mängden kväve i vattenmassan har påver-
kats av tillgången på syre (figur 17a). 

Syresituationen i djupvattnet var före inflödet 2003 den 
sämsta som observerats sedan mätningarna började i mitten 
av 1890-talet. När koncentrationen av syrgas sjönk under 
1 mg/l denitrifierades allt nitratkväve under 100 m djup till 
oskadlig kvävgas på mindre än ett år (figur 18). Därefter 
började det oorganiska kväveförrådet byggas upp igen.

Beräkningar tyder på att totalmängden kväve i Egent-
liga Östersjön under det senaste decenniet minskat med 
uppskattningsvis 1 miljon ton, och särskilt snabbt under 
2003. Detta har sannolikt bidragit till den kraftiga nedgång-
en i koncentrationen av oorganiskt kväve i ytvattnet. En 
sådan slutsats stärks av att perioden varit både varm och 
nederbördsrik, vilket sannolikt ökat tillförseln av kväve 
från land. 

Ett naturligt experiment
De senaste årens kraftiga ökning av fosfor och minsk-
ning av kväve i växttillgänglig form i Egentliga Östersjöns 
produktiva ytskikt har drastiskt ändrat förhållandet mellan 
dessa båda näringsämnen (figur 15c). Det medför att den 
kvävebegränsade algtillväxten under våren blir mindre, 
vilket lämnar kvar mer fosfor i vattenmassan efter vårblom-
ningen. 

Överskott på fosfor antas gynna tillväxten av kväve-
fixerande cyanobakterier, förut kallade blågrönalger. De 
senaste årens blomningar borde därför ha varit ovanligt 
kraftiga. Tillgängliga observationer tyder på att så inte varit 
fallet. För 2004 kan orsaken ha varit det mulna och blåsiga 
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π Figur 15. Koncentrationen av näringsämnen i Östersjöns ytvatten. 
Intern biogeokemisk omsättning av näringsämnen ger stor variation 
utan tydlig koppling till tillförsel. Här visas förhållandena i de översta 
10 metrarna av vattenmassan vid station BY31 i Landsortsdjupet.

Förhållandet nitrat/fosfat visar om det finns överskott av fosfor eller 
kväve relativt algernas behov. Som tumregel används den s.k. Redfield-
kvoten som säger att om kvoten är <16 är det överskott på fosfor och 
>16 överskott av kväve. Efter att överskottet av fosfor minskat under 
flera decennier har det återigen ökat kraftigt under 2000-talet.
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BIOGEOKEMISKA PROCESSER

Många viktiga biogeokemiska processser påverkas av tillgången på 

syre. I Egentliga Östersjöns skiktade vattenmassa är syresituationen 

ofta dålig i djupvattnet. 

Syre tillförs djupvattnet endast med det salta vatten som kommer 

in från Västerhavet. Om salthalten, och därmed tätheten, hos det 

inströmmande vattnet är tillräckligt hög jämfört med befintligt 

bottenvatten rinner det längs botten och lyfter upp det syrefat-

tiga bottenvattnet. Annars sker inlagringen på en mellannivå. Stora 

inflöden av vatten med hög salthalt som förmår ersätta djupvattnet 

i hela Egentliga Östersjön är sällsynta. Vid så kraftiga inflöden rinner 

det inströmmande vattnet efter botten och fyller ut djuphålorna i en 

riktning motsols runt Gotland. Det tar drygt ett år. 

Syre förbrukas vid nedbrytning av det organiska material som 

sedimenterar från vattenmassan ovanför salthaltssprångskiktet. 

Efter de senaste inbrotten har syret mycket snabbt konsumerats. 

Det tyder på att syretäringen i djupvattnet ökat, troligen på grund 

av att större mängder organiskt material produceras i Östersjöns 

övergödda vatten.

Djupvattnet kan vid somliga vädersituationer välla upp till ytan, 

främst i kustnära områden. Då följer ofta stora mängder näringsäm-

nen med och ger ny tillväxt av alger och växter.

KVÄVEFIXERING

Havet har ett mycket stort förråd av kväve i form av löst kväv-

gas. Denna är dock inte tillgänglig för alger och växter, utan bara 

för specialiserade bakterier. Processen kallas kvävefixering och är 

mycket energikrävande. Kvävgasen omvandlas med hjälp av ett 

enzymkomplex till en form av kväve som de, och efter nedbrytning 

även andra organismer, kan använda. Bland cyanobakterierna finns 

många arter som kan fixera kväve och några av dem återfinns i 

Östersjön. Eftersom dessa också fotosyntetiserar finns de i ytvatt-

net.

Eftersom kvävefixerande cyanobakterier i praktiken har 

obegränsad tillgång till kväve är det andra ämnen som begränsar 

deras tillväxt. Det är en allmän uppfattning att fosfor är det vikti-

gaste, men det kommer allt fler rapporter om att även andra ämnen, 

som järn och molybden, kan vara betydelsefulla eftersom de ingår 

i enzymkomplexet. 

DENITRIFIKATION

Denitrifikation är en bakteriell process som omvandlar nitrat till 

kvävgas. Omvandlingen sker i flera steg med hjälp av olika enzym. 

Denna process fungerar bara vid mycket låga syrenivåer i gränszo-

nen mellan syrsatt och syrefritt vatten. Detta beror på att bakte-

rierna behöver syrefri miljö men samtidigt tillgång till nitrat som 

bara förekommer när det finns syre. 

Man har nyligen funnit ytterligare en process, ’anaerobic ammo-

nium oxidation’ (ANAMMOX), som omvandlar ammonium och nitrit 

till kvävgas. Denna process tycks kunna vara betydelsefull under 

vissa omständigheter, men är ännu bristfälligt utforskad.

FOSFOR

För alger lättillgänglig fosfor förekommer i form av fosfat. När det 

finns syre kan fosfat bilda ett komplex med järn och bilda flockar 

som sedimenterar till botten. Det är samma process som används 

för att fälla fosfat i kommunala reningsverk. Det bildade komplexet 

upplöses dock vid låga koncentrationer av syre och fosfat frisätts 

då till vattenmassan. 

I havet kan det vara dålig tillgång på fritt järn eftersom sulfat 

i syrefria miljöer bildar en mycket stabil förening med järn som då 

fastläggs i sedimentet. Mindre fosfor kan då fällas ut. Detta kan vara 

en viktig orsak till att kväve kan begränsa algtillväxten.
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π Figur 16. I Landsortsdjupet på 100-440 meters djup var syreför-
hållandena före saltvatteninflödet 1993 de bästa sedan 1950-talet, 
samtidigt som salthalten var exceptionellt låg. Efter detta inflöde 
försämrades syresituationen snabbt och tillskottet av djupvatten 
under våren 2004 förbättrade bara syresituationen till något som 
bara några år tidigare skulle uppfattats som dåliga förhållanden. 
Förbättringen blev också kortvarig, redan på hösten 2004 var det  
åter svavelväte i djupvattnet. 
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vädret. Utvecklingen i sommar blir därför en viktig test på 
om mycket fosfor automatiskt ger kraftiga blomningar av 
kvävefixerande cyanobakterier, förutsatt lämpliga väder-
förhållanden. 

Utvecklingen de senaste åren ger en fingervisning om 
att det kanske inte är så enkelt. Trots mycket hög koncen-
tration av fosfor har koncentrationen av oorganiskt kväve 
minskat kraftigt. En sådan utveckling är inte förenlig 
med antagandet att minskad kvävetillförsel kommer att 
kompenseras av ökad kvävefixering. 

De kommande åren blir ett naturligt experiment på hur 
Östersjön reagerar på förändrad tillgång på näringsämnen. 
En viktig uppgift för miljöövervakningen att följa. Det är 
särskilt angeläget att intensifiera övervakningen av cyano-
bakterierna för att kunna belägga om blomningarna blir 
mer omfattande.

Vädret styr det mesta
Det senaste decenniets utveckling i Egentliga Östersjön 
visar på kvarvarande luckor i vår kunskap om de mycket 
komplicerade biogeokemiska processer som reglerar havs-
ekosystemet.
Den enskilt viktigaste faktorn för de närmaste årens 
utveckling av näringstillståndet i öppna havet är hur syre-
förhållandena i djupvattnet kommer att förändras. Inflö-
det av djupvatten styrs av vädret, varför tiden mellan stora 
inflöden kan variera avsevärt. 

De mycket stora variationerna skapar inte bara svårig-
heter att utvärdera effekter av nationella och internatio-
nella åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. De påver-
kar också förhållandena i våra kustområden och sannolikt 
även i angränsande havsområden genom att exporten 

av näringsämnen till Bottniska Viken och Västerhavet 
kommer att variera. Utvärderingen av miljöförhållandena 
i dessa områden kan därför även behöva beakta vad som 
händer i Egentliga Östersjön. Detta blir särskilt viktigt när 
vattenkvaliteten ska bedömas inom ramen för Vattendirek-
tivet.

Om vi inte ökar vår kunskap om hur förändringarna 
regleras kommer det ta mycket lång tid innan vi kan avgöra 
om gjorda insatser för att minska övergödningen i Öster-
sjön verkligen är tillräckliga.

π Figur 18. Mängden kväveföreningar i djupvattnet kan förändras 
mycket snabbt av ändrade syreförhållanden. Data från 100–440 meters 
djup vid station BY31 i Landsortsdjupet. 

Denitrifikation omvandlar nitrat till kvävgas (se faktaruta). När syretill-
gången är låg ger nedbrytningen av organiskt material ammonium som 
ackumuleras i vattenmassan. Tillförs syre används detta av bakterier för 
att omvandla ammonium till nitrat.
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Östersjön är ett av världens största brackvattenområden 
och därtill en av de mest förorenade havsmiljöerna. Detta 
beror framför allt på det begränsade utbytet av saltvatten 
med Nordsjön och det stora tillflödet av sötvatten från 
land, hårt belastat med bl.a. näringsämnen från jordbruk 
och hushåll. 

Optiska komponenter i vatten
Optiska metoder för att övervaka vattenkvaliteten kan 
användas eftersom det finns olika lösta och suspendera-
de ämnen i vattnet som absorberar och/eller sprider det 
inkommande solljuset. Dessa ändrar vattnets spektrala 
egenskaper, det vill säga vattnets färg. Dessa ämnen är 
också uttryck för en rad tillståndvariabler för ekosystemet 
och optiska metoder kan därför användas som diagnostiska 
verktyg för både naturliga och mänskligt orsakade stress-
faktorer.

Utöver vattnet självt, som absorberar det röda ljuset och 
därför ser blått ut, finns främst tre ämnen som påverkar 
vattnets färg (se figur 19):
Humusämnen tillförs med sötvatten från land och är gula 

eftersom de absorberar det mesta av den blå delen av 
ljuset. De absorberar men sprider inte ljuset. Halten av 
humusämnen är omvänt korrelerat till salthalten.

Suspenderat material kan vara både organiskt, som växtplank-
ton, och oorganiskt, som lerpartiklar. Med undantag av 

växtplankton finns inte mycket suspenderat material i 
öppet hav, men andelen ökar när man närmar sig kusten. 
Suspenderat material härstammar mest från floder och 
markavrinning och ökar generellt med höjd nederbörd. 
Vind och vågrörelser i grunda vatten orsakar också 
återsuspension av havets bottensediment. Suspenderat 
material reflekterar mycket ljus men absorberar också 
en del i den blå delen av spektret. 

Klorofyll a finns i växtplankton. Koncentrationen av kloro-
fyll a används ofta som mått på växtplanktonbiomassa i 
vattnet och som indikator på eutrofiering. Växtplankton 
absorberar mest i den blå och den röda delen av spektrat, 
det är därför de ser gröna ut. 

Lång tradition…
Optiska mätningar för att bestämma vattenkvaliteten 
har en lång tradition. Fader Pietro Angelo Secchi, en av 
påvens vetenskapliga rådgivare, uppfann en metod att 
mäta siktdjupet redan år 1865. Secchi hade i uppdrag att 
mäta Medelhavets genomskinlighet, dvs. ljusets förmåga 
att tränga genom vattenpelaren. 

Mätning av siktdjupet med en s.k. secchiskiva (se bild 
nästa sida) är en fortfarande ofta använd metod för att få 
en grov uppfattning om vattnets kvalitet. Mycket suspen-
derat material, växtplankton eller humusämnen i vattnet 
minskar siktdjupet, som i Östersjön normalt varierar från 

Satelliter vakar över Östersjön
Denna artikel visar hur man kan använda satelliter för 

att övervaka Östersjöns vattenkvalitet. Vattnets spektra-

la egenskaper, alltså dess färg, förändras av olika lösta 

och suspenderade ämnen. Dessa ämnen påverkar också 

vattenkvaliteten och därmed ekosystemet. Satelliter som 

mäter ljus kan därför användas för att avläsa tillståndet 

i havet.

För att förbättra övervakningen av Östersjöns vatten-

kvalitet kan fjärranalys och optisk övervakning vara 

ett bra komplement till den traditionella miljöövervak-

ningen.

TEXT: SUSANNE KRATZER, STOCKHOLMS UNIVERSITET
π Juli 2003: Den giftiga cyanobakterien Nodularia spumigena blommar 
och täcker stora delar av Östersjön. 

©S
ea

W
iF

S 
Pr

oj
ec

t 
/ N

AS
A-

GS
FC

 / 
O

RB
IM

AG
E.



INGEN ÖVERGÖDNING

42 ÖSTERSJÖ I  2005

mindre än 2 meter vid algblomning upp till 20 meter på 
vintern. 

Det dubbla siktdjupet motsvarar ungefär ljuskompen-
sationspunkten, där fotosyntesen och respirationen är lika 
stora. Under detta djup kan växter inte leva någon längre 
tid. I Östersjöområdet används siktdjupet som indikator 
för eutrofiering. Långtidsstudier visar att det har minskat 
ca fem centimeter per år sedan 1920-talet.

…och moderna metoder
Satelliter täcker stora områden och kan kostnadseffektivt 
ge överskådlig information om hela Östersjön. De lämpar 
sig därför bra för övervakning av storskaliga förändringar 
av vattnets kvalitet. Satelliter brukar också ha en bra tids-
upplösning och återkommer vanligen till samma ställe en 
gång per dygn. Det finns flera satelliter med sensorer speci-
ellt anpassade till akvatisk fjärranalys (se faktaruta).

Östersjön är mycket ovanlig och komplex ur ett optiskt 
perspektiv. Inflödet av sötvatten är ovanligt högt, vilket 

leder till att salthalten är låg och halten av humusämnen är 
hög i jämförelse med andra hav (figur 19). De globala algo-
ritmer för att bestämma klorofyllhalten som används för 
världshaven fungerar inte bra för Östersjöns vatten. Man 
behöver därför fortfarande fältdata för att kontrollera och 
verifiera satellitdata. Samtidig mätning med en radiometer 
i vattnet gör detta möjligt. Man använder ofta forsknings-
fartyg eller speciella optiska förtöjningar för dessa kontrol-
ler. 

En siktdjupskarta över Östersjön
Vi har gjort mätningar längs två transekter. En sträckte sig 
genom Himmerfjärden, en djupt inskuren vik där bl.a. ett 
stort reningsverk mynnar. Den andra sträckte sig genom 
ganska ostörda vatten söder om Askö ut till Landsortsdju-
pet, Östersjöns djupaste plats.

Data från dessa transekter användes tillsammans med 
satellitdata för två olika ändamål. Första målet var att fram-
ställa en siktdjupskarta över Östersjön (figur 20). En sådan 
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kan t.ex. användas för att förklara zonering av makroalger 
eller begränsning av växtplanktons primärproduktion i 
olika områden på grund av ljusbrist. Metoden är särskilt 
användbar eftersom den ger information om stora arealer. 

Det andra målet var att framställa en enkel optisk modell 
som kan användas för att skilja kustvatten från öppet hav, 
genom att utnyttja skillnader i andelen suspenderat oorga-
niskt material. En sådan metod kan vara till nytta för över-
vakningsprogram av vattenkvalitet, exempelvis för att veta 
varifrån det är lämpligt att ta representativa prover för 
dessa vattentyper. 

Övervakning av blomningar
Ytansamlingar av cyanobakterier (blågröna alger), framför-
allt av Nodularia spumigena, är ett ganska vanligt fenomen i 
Östersjön (se bilder). Blomningar finns rapporterade redan 
från 1800-talet, men de tycks ha blivit allt vanligare under 
de sista årtiondena. 

För att bättre förstå hur dessa blomningar fungerar och 

kunna sätta in rätt åtgärder krävs en storskalig bild av före-
komsten. Det är svårt, eftersom blomningarna varierar 
både i tid och rum. Här kan utvecklingen av satellitbase-
rade övervaknings- och fjärranalysmetoder bidra genom 
att studera vattenmassans ljuskvalitet och koppla dessa till 
förändringar i algförekomst; en metod som ännu inte fått 
ett fullskaligt utnyttjande i miljöövervakningen.

Fler möjligheter
Östersjön är ett innanhav med hög koncentration av 
humusämnen och följaktligen unika optiska egenska-
per. De höga koncentrationerna av humus bidrar till att 
Östersjön är relativt mörk jämfört med andra hav, och det 
är möjligt att ljus är en av de begränsande faktorerna för 
primärproduktionen. De flesta ekologiska studier tar mest 
hänsyn till tillförsel av näringsämnen och mindre till ljus-
förhållandena. 

Cyanobakterier har en konkurrensfördel eftersom de 
utnyttjar just den delen av ljuset som det finns mest av i 

SATELLITER FÖR OPTISK ÖVERVAKNING

Satelliten AVHRR, Advanced Very High Resolution Radiometer, är en 

vädersatellit som använts mycket i Sverige för övervakning av cyano-

bakterieblomningar Östersjön. Det finns en serie med sådana bilder 

sedan 1982. Ett våglängdsband i den röda delen av ljuset (580–680 

nm) nyttjas. 

1997 lanserades sensorn SeaWIFS, Sea-viewing-Wide-Field-of-

View-Sensor. Den har sex spektralband i den synliga delen av spektrat, 

från 412–670 nm. Två spektralband i infrarött används för atmosfä-

risk korrektion av data. Sensorn är särkilt anpassad till övervakning av 

oceaner och kusthav och har en upplösning på drygt 1 km. 

MERIS lanserades 2002, och är i första hand anpassad för över-

vakning av kustvatten. Dess sensor har femton spektralband mellan 

390–1040 nm, varav sju ligger i synliga delen av spektrat. Den är 

programmerbar och har en upplösning på 300 m.

För att kalibrera satelliternas sensorer används en radiometer 

som mäter ljuset direkt i vattnet. Ett exempel är TACCS (se bild). 

Den kan användas från fartyg eller förtöjas vid en boj för längre tids 

mätningar. Den använder samma våglängder som SeaWiFS. TACCS 

har dessutom en kedja av sensorer på 2, 4, 6 och 8 meters djup som 

mäter den minskande ljusintensiteten vid 490 nm. Därmed erhålls 

ett kvantitativt mått på vattnets genomskinlighet som är av större 

vetenskapligt värde än metoden med siktdjup. Fo
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Östersjöns vatten. Dessutom gynnar den kraftiga absorb-
tionen i den blå och röda delen av spektrat de växtplank-
tonarter som är optiskt anpassade till att utnyttja det s.k. 
gröna fönstret, exempelvis via olika karotenoider  och 
phycobiliner. Cyanobakterier och rödalger är bra på det. 
(figur 21). 

Det skulle kunna vara så att somliga kustområden är 
övergödda rent näringsmässigt, men ändå inte utvecklar 
algblomningar eftersom ljuset inte räcker till. I sådana 
områden bör man diskutera huruvida det är kostnadsef-
fektivt att reducera näringshalterna. 

Det är fullt möjligt att framställa en karta över djupet av 
den eufotiska zonen för hela Östersjön av redan befintliga 
optiska data. Sådan information skulle vara särskilt intres-
sant för produktivitetsmodeller av Östersjön eller andra 
kustzonsområden.

Ett bra komplement
De optiska metoderna som beskrivits här kan inte ersätta 
konventionella miljöövervakningsmetoder. Däremot är 
fjärranalys och optisk övervakning ett bra komplement. 
Sammanfattningsvis föreslår jag en ansats som integrerar 
konventionell övervakning och övervakning via optiska 
instrument och fjärranalysmetoder för att förbättra över-
vakningen av Östersjöns vattenkvalitet. 

Givetvis är det viktigt att de nya metoderna och resultat 
från optisk- och fjärranalysforskning förmedlas till myndig-
heter som är ansvariga för vattenkvaliteten i Östersjön och 
att de integreras i utvecklingen av nationella och interna-
tionella åtgärder och direktiv, inklusive i EUs Ramdirektiv 
för vatten.
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π Blomningar av blågrönalger har sedan länge följts med satelliter. Här visas ytansamlingar av katthårsalgen Nodularia spumigena sydöster om 
Gotland, tagna under en expedition med forskningsfartyget Searcher i augusti 1999. Dels från däck och dels genom fartygsventilen under ytan.
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π Figur 21. I den relativt mörka Östersjön har alger med pigment som 
bäst kan utnyttja det lilla ljus som finns en konkurrensfördel. Dit hör 
cyanobakterierna och andra alger som absorberar mest i den gröna och 
gula delen av spektrat.
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Diversitetsmått används åter idag, då de förenklar all 
information om arters förekomst och deras mängd till en 
siffra. Detta kan vara vanskligt, särskilt när siffrorna sedan 
används för att jämföra olika system. De vegetationstäckta 
bottnarna är det artrikaste ekosystemet i Östersjön. Denna 
mångfald blir lätt enfald vid indexering enligt de gamla, 
redan på 70-talet övergivna, men nu återupptagna diver-
sitetsmåtten. 

Grafisk gestaltning kan vara en väg
För att kunna bibehålla all den information som kan utläsas 
av arternas förekomst, djupfördelning, täckningsgrad och 
biomassa måste vi försöka finna nya vägar. Ett sätt kan vara 
att grafiskt gestalta hur vanliga arterna är och hur mycket 
de bidrar till ekosystemets struktur och funktion. 

Detta illustreras i frekvenskurvan på nästa sida (figur 22). 
Den avtagande kurvans karakteristik ger oss information 
om dominansförhållanden i området. Vi kan direkt avlä-
sa hur många arter vi funnit, vilka arter som bidrar mest 
till biomassan och vilka som är vanligast förekommande 
i proverna. 

Även förändringen med tiden från 1974/75 jämfört med 
90-talet och senare har inkluderats i figuren. Här ser man 
både förändringar bland de få arter som är vanligt före-
kommande och förändringar i den långa svansen av arter 
som förekommer i små eller ringa mängder. Denna svans 
av arter kommer helt naturligt att växa länge. Ju fler prover 
som tas i ett område desto fler ovanliga arter kommer att 
registreras. 

Artmångfalden är viktig att följa

Miljöövervakningen är främst intresserad av den första 
delen av kurvan i försöken att upptäcka storskaliga föränd-
ringar som kan ställas i relation till miljöförändringar.

Av de ca 65 växtarter som hittills hittats inom miljööver-
vakningen i Asköområdet bidrar endast 5 arter regelbundet 
med nämnvärda andelar till den totala biomassan. Något 
fler arter förekommer i mer än 25 % av proverna. Reste-
rande arter förekommer i lägre frekvens. Kan man då inte 
hoppa över alla dessa?  Så enkelt är det tyvärr inte. 
Artlistan i figur 22 speglar den typ av lokaler som undersöks. 
I Asköområdet slumpades dessa ut redan på 1970-talet och 
prioriterade hårda klippbottnar framför sandiga och mjuka 
bottnar. Kärlväxterna är därför underrepresenterade i figu-
ren. För att få en komplett bild av förekomsten av arter i 
området måste den kvantitativa provtagningen utökas med 
fler mjukbottnade lokaler. Kärlväxterna finns dock med i 
miljöövervakningens dykskattningar, då djuputbredning 
och täckningsgrad görs på många fler lokaler. 

Vi vill även kunna följa etableringen av nyinvandrade 
arter. Vanligen dyker dessa först upp i den nedre delen av 
svansen, för att senare eventuellt öka i förekomst.  

Det är också viktigt att följa artmångfalden för att få 
kunskap om ekosystemets förändring. Både genom att 

Den förlorade biodiversiteten
Biodiversitet och biologisk mångfald är viktiga begrepp, 

men svåra att mäta. De allt populärare enkla diversitets-

måtten har stora brister när det gäller de artrika vegeta-

tionsklädda bottnarna. En grafisk presentation av arters 

dominans och förekomst ger en mer komplex bild, men 

samtidigt chansen att se om förändringar skett i ekosys-

temet.

TEXT: HANS KAUTSKY, STOCKHOLMS UNIVERSITET

π Klintpallen på Gotland med sina blandade bottnar är ett av de artri-
kaste områdena i Östersjön. Här visas blåstång och på stenarna i mitten 
fintrådiga alger som brunslick och grönslick samt några snäckor. 
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studera den generella fördelningen av de vanligaste arterna, 
men även för att försöka finna andra arter som kanske bätt-
re återspeglar förändringar i miljön. Det ger också möjlig-
heten att upptäcka arter som kan användas som typarter för 
områdesindelningar eller bedömningar enligt habitat- och 
vattendirektiv. 

Utveckling sedan 1970-talet
För att göra frekvenskurvan något mer läslig har de 15 
vanligast förekommande arterna illustrerats i figur 22b. 

Blåstång är från biomassan sett den mest betydelsefulla 
arten i proverna. Dess förekomst varierar kraftigt över åren 
– från mycket höga medelvärden på 1970-talet till mycket 
låga i början av 1990-talet, och åter höga i slutet av förra 
seklet. Vad som orsakade nedgången är inte riktigt klart. En 

del observationer tyder på att det är normala populations-
fluktuationer. Försvinnanden är i allmänhet lokala. Det 
händer att delar av beståndet försvinner på ett ställe, men 
på samma djup förekommer de i stor mängd bara tio meter 
längre bort. Dykobservationer från flera lokaler i Asköom-
rådet, och på andra håll längs kusten antyder generellt sett 
att förekomsten av blåstång tycks öka de senaste åren. 

De ettåriga arterna ullsläke och brunslick förekommer 
med hög frekvens i proverna. Ullsläke har haft en konstant 
förekomst under alla år och bidragit med mycket biomassa. 
Brunslick är frekvent, men något varierande. Mest beroen-
de på om det varit en varm eller blåsig säsong innan prov-
tagningen från mitten av augusti till september. 

Den fleråriga rödalgen gaffeltång eller kräkel tycks ha 
ökat något i proven under åren. Dess följeslagare framför 

Fucus vesiculosus
Ceramium tenuicorne

Furcellaria lumbricalis
Pilayella/Ectocarpus 

Cladophora glomerata
Phyllophora sp.

Chorda filum
Cladophora rupestris

Rhodomela confervoides
Stictyosiphon tortilis
Enteromorpha sp.

Ceramium rubrum
Polysiphonia fucoides

Dictyosiphon foeniculaceus
Zostera marina

Elachista fucicola
Sphacelaria arctica

Potamogeton perfoliatus
Potamogeton pectinatus

Rivularia atra
brown filamentous

Zannichellia
Berkeleya rutilans
Ahnfeltia plicata
Ruppia maritima

Rhodochorton purpureum
Urospora/Ulothrix

Sphacelaria sp.
Polysiphonia violacea

Sphacelaria atra
bluegreen

Scytosiphon lomentaria
Rhizoclonium implexum

Spongomorpha aeruginosa
Halosiphon tomentosus
Aglaothamnion roseum

Ruppia sp.
Ulothrix zonata

Dictyosiphon chordaria
Polyides rotundus

Dictyosiphon/Stictyosiphon
Debris

Zannichellia major
Myriophyllum spicatum

Potamogeton sp.
Blidingia minima

Polysiphonia elongata
Hildenbrandia rubra

Rhizoclonium sp.
Acrosiphonia centralis

Diatomea
Eudesme virescens

Sphacelaria plumigera
Polysiphonia stricta

green filamentous
red filamentous

Spongonema tomentosum
Ulothrix sp.

Urospora penicilliformis
Polysiphonia sp

Pseudolithoderma sp.
Sphacelaria radicans

Calothrix sp.
Callithamnion sp.
Dictyosiphon sp.

Cladophora aegagropila
Chaetomorpha sp.

Myriophyllum 

2575 50 25 50 75 %

Biodiversitet vid Strömmingshällen

frekvens %torrvikt g/m2 

1974
1975

1990
1993
1994

2001

1995
1996
1997

2003

1998
1999

2000

2002

π Figur 22. Förekomst av växtarter i kvantitativa prover från Asköområdet åren 1974–75, 
1990 samt 1993–2003.

a) Fördelning av alla hittade växtarter enligt förekomstfrekvens och medelbiomassa.  
Arterna är ordnade i fallande biomassaandel. 
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allt på de djupare bottnarna, rödbladings-arterna, tycks 
däremot ha minskat något, men trenden är inte helt tydlig. 
Däremot har den fleråriga rödalgen rödris minskat under 
hela 90-talet fram till nu. Rödrisets minskning observe-
rades också av dykarna vid skattningarna av djuputbred-
ning och täckningsgrad. Förutom gaffeltång har rödalgen 
fjäderslick ökat något de senare åren.

Den fleråriga fjäderslick är mycket vanlig kring Gotland, 
där ullsläke  är något mindre vanlig. Ökningen av fjäder-
slick i Asköområdet kan därför indikera bättre förhållan-
den jämfört med början av 90-talet. Å andra sidan har ju 
”renlevnadsarterna” som rödris och i viss mån rödbladen 
minskat något. Idag känner jag inte till orsaken till dessa 
förändringar.  

Helheten är nödvändig
Vi får omedelbart problem den dag då vi väljer en eller ett 
fåtal arter som modell i hopp om att finna klara och enkla 
bedömningsgrunder för miljökvaliteten inom ramen för 
Vattendirektivet. En radikal nedskärning inom provtag-
ningen, där alla arter som inte bidrar nämnvärt till struk-
turen tas bort, skulle medföra att flertalet arter som säger 
något om utvecklingen i Östersjön inte längre skulle följas. 
Vi har då endast ett mycket trubbigt instrument kvar för att 
bedöma huruvida det nu blir bättre eller sämre. Vi bör nog 
se på helheten och även försöka finna de arter som indike-
rar de förändringar som vi vill studera. Ett sätt vore att även 
inkludera djuren i miljöövervakningen av de vegetations-
klädda bottnarna. Först då kommer vi att kunna beskriva 
hela biodiversiteten i detta, högst levande ekosystem.

De 15 vanligaste arterna

Blåstång
Fucus vesiculosus
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Ceramium rubrum
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π b) Detalj med de 15 vanligaste växtarterna.

√  En annan sorts grafisk 
presentation av de vege-
tationsklädda bottnarna. 
Här syns de två vanliga 
rödalgerna kräkel, som är 
flerårig och ullsläke, som 
ser ut som ulliga tussar. 
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Miljöfrågor och miljöproblem tar inte hänsyn till natio-
nella gränser, och mängden internationella kontakter har 
ökat avsevärt under de senaste åren. Sverige deltar med 
arbetsinsatser både i olika EU-instanser och i arbetet med 
internationella konventioner. Ett exempel är det samlande 
EG-direktiv för vatten som antogs år 2000. Syftet med 
Vattendirektivet är att göra arbetet för att skydda Europas 
vatten mer entydigt och kraftfullt.

Europeiskt 
miljöarbete

I  D E T T A  A V S N I T T :

Vattenarbete i förändring 

Nya bedömningsgrunder för Vattendirektivet 
Naturliga halter – vad är det?  
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Miljöfrågor som rör vatten kan inte behandlas separat, 
utan hela avrinningsområdet måste beaktas. Vattendirek-
tivet omfattar alla sjöar och vattendrag samt grundvatten 
och kustvatten, dvs. allt vatten längs våra kuster som ligger 
inom en nautisk mil utanför baslinjen. Det enda vatten som 
inte omfattas är de öppna havsområdena. 

God status för alla vatten
Målet med Vattendirektivet är att samtliga EU-länders alla 
typer av vatten ska uppnå ”God status” till år 2015 och att 
inga vatten får försämras. Ett absolut krav enligt direkti-
vet är att länderna utarbetar konkreta åtgärdsprogram 
för att målen ska kunna uppnås. Sveriges eget arbete med 
vattenmiljön, som definieras bl.a. utifrån våra nationella 
miljökvalitetsmål, överensstämmer väl med Vattendirek-
tivets syfte och arbete pågår med att samordna dem med 
direktivets mål.

Naturens egna gränser avgör
Enligt beslut av Riksdagen från 2004 är Sverige nu indelat 
i fem vattendistrikt som täcker hela Sveriges landområde 
samt kustvattnen. Varje vattendistrikt omfattar de landom-
råden varifrån all ytvattenavrinning sker till den angivna 
havsbassängen. Egentliga Östersjön har delats i en nordlig 
och en sydlig del (figur 23). 

Naturens egna avgränsningar väger således tyngre än 
befintliga administrativa gränser, vilket kommer kräva god 

lokal, regional och nationell samordning mellan kommu-
ner, länsstyrelser och länder vars gränser finns inom avrin-
ningsområdena. Sverige måste samarbeta med Finland 
om Torne älvs avrinningsområde och med Norge då vår 
gemensamma gräns korsas av ett stort antal vattendrag. 

Nya myndigheter förvaltar vattenmiljön
I varje vattendistrikt har det vid en länsstyrelse bildats en 
Vattenmyndighet som är ansvarig för förvaltningen. Dessa 
Vattenmyndigheter ska se till att miljömålen för vatten 
uppnås i distrikten. För att nå dit behövs en samverkan 
mellan bl.a. kommuner, företag, vattenvårdsförbund och 
andra intressenter. Syftet är att lokal kunskap skall använ-
das i vattenarbetet och att de lokala intressena skall få 
möjlighet att påverka och aktivt delta i förvaltningsarbetet. 
Vattenmyndigheterna har som sin uppgift att se till att en 
sådan samverkan kommer till stånd. De ska också utarbeta 
bakgrundsbeskrivningar, åtgärdsprogram, fastställa preli-
minära miljömål och utarbeta riktlinjer för informations-
hantering och rapportering.

Nya begrepp inom vattenvården
En första uppgift har varit att beskriva vilka kategorier av 
ytvatten, dvs. sjöar, vattendrag och kustvatten, som finns 
inom distriktet. Kategorierna delas sedan in i olika områ-
destyper som ger underlag för framtida bedömningar av 
ekologisk och kemisk status. 

Vattenarbete i förändring

Ramdirektivet för Vatten har en central plats i EUs 

miljöpolitik. Med hjälp av detta Vattendirektiv skapas 

en helhetssyn på alla typer av vatten. En ny förvaltnings-

organisation, som tar hänsyn till naturens egna vatten-

gränser, ska tillsammans med en sammanhållen lagstift-

ning leda till en bättre vattenmiljö. 

TEXT: SVERKER EVANS OCH MALIN GUNNARSSON, NATURVÅRDSVERKET
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Områdestyperna definieras utifrån de faktorer som styr förut-
sättningarna för det biologiska livet i vattnet; exempelvis 
djup, bottentyp, salthalt, skiktning, vågpåverkan, vattenut-
byte och antal isdagar. För kustvatten finns preliminärt 25 
områdestyper som tillsammans täcker den svenska kusten 
(figur 23).

Därefter fastställs referensförhållanden för varje områ-
destyp. Med detta menas ett i stort sett opåverkat vatten 
med ett intakt biologiskt liv. Om det för en områdestyp 
inte finns en opåverkad miljö att använda som referens får 
man med hjälp av historiska data eller genom expertbe-
dömningar försöka rekonstruera hur vattenmiljön där var 
beskaffad innan den blev alltför påverkad av människan. 

Referensförhållanden motsvaras av Vattendirektivets 
högsta klass för ekologisk status,”Hög status”. Det inne-
bär att vattnet uppvisar inga eller mycket små tecken på 
störning av de utvalda kvalitetsfaktorer som ska användas för 
att kontinuerligt bedöma vattnets status. Ju mer ett vatten 

avviker från referensförhållandet desto sämre är dess ekolo-
giska status (figur 24). 

Övervakning följer tillståndet
Enligt Vattendirektivet ska medlemsländerna upprätta 
mätprogram för att kunna redovisa en heltäckande bild av 
tillståndet inom varje avrinningsområde och kustvatten-
sträcka. Övervakningen ska ge möjlighet att följa utveck-
lingen av miljötillståndet och att se om insatta åtgärder har 
önskad effekt. De variabler som ska övervakas är desamma 
som de som ska användas för att klassificera vattnets ekolo-
giska och kemiska status. 

Övervakningsprogrammen ska vara i drift senast i 
december 2006. Alla vattenområden måste inte övervakas 
var för sig, utan en större grupp kan beskrivas tillsammans. 
Då kan det räcka att några representativa vatten övervakas 
vad gäller vattenkvalitet.

π Figur 23. Kartan visar de två Vattendistrikten i Egentliga Östersjön, 
samt länsgränser och områdestyper i området. Markerade är också de 
orter där de nya Vattenmyndigheterna är lokaliserade.

Vattendirektivets omfattning, och därmed områdestyperna, sträcker sig 
till strax utanför baslinjen. Länens ansvar når ut till Sveriges territorial-
gräns. Se sidan 13 för förklaring av  dessa två senare begrepp.

Kartunderlag från SMHI.

√ EQR-värdet, Ecological 
Quality Ratio, ligger till 
grund för klassindel-
ningen. Alla uppmätta 
värden skall relateras till 
områdets referensvärde. 
Det följande EQR-värdet 
ligger alltid mellan 0 och 
1. Referensförhållanden, 
dvs. Hög status, är lika 
med 1, avvikelser ger allt 
lägre värden och Dålig 
status har värden nära 0.  

Områdestyper:
5. Södra Halland och norra Öresunds kustvatten
6. Öresunds kustvatten
7. Skånes kustvatten
8. Blekinge skärgård och Kalmarsund, inre kustvatten
9. Blekinge skärgård och Kalmarsund, yttre kustvatten
10. Öland och Gotlands kustvatten
11. Gotlands nordvästra kustvatten
12. Östergötland och Stockholms skärgård, mellankustvatten
13. Östergötlands inre kustvatten
14. Östergötlands yttre kustvatten
15. Stockholms skärgård, yttre kustvatten
16. Södra Bottenhavet, inre kustvatten 
17. Södra Bottenhavet, yttre kustvatten
Stockholms inre skärgård och Hallsfjärden

Norra Östersjöns 
vattendistrikt

Södra Östersjöns 
vattendistrikt

Västerhavets
vattendistrikt

Västerås

Kalmar

Klassning av ekologisk status

Störningar Ekologisk status

Mycket små

Mycket kraftiga

Stora

Måttliga

Små

Hög=referensförhållanden

Dålig

Otillfredställande

Måttlig

God

EQR = 1

EQR = 0

Kvalitetsfaktorer  
för kustvatten

Vad som ska undersökas

Fysikalisk-kemiska: 
Allmänna förhållanden i vattnet 
samt påverkan av föroreningar. 

Vattentemperatur, djup, syrehalt, 
siktdjup och halt av näringsäm-
nena kväve och fosfor.

Halter av vissa förorenande 
ämnen och miljögifter i ytvatten

Biologiska: 
Vad som utmärker växt- och 
djurliv för det aktuella vattnet.

Förekomst, mängd och artsam-
mansättning av växtplankton, 
bottenvegetation samt botten-
fauna (ryggradslösa djur).

Hydromorfologiska:  
Utmärkande drag för kustområdet

Är djup, bottenförhållanden eller 
vågexponering förändrade av 
människan?

π Figur 24. Kvalitetsfaktorer (ovan) för bedömning 
av ekologisk status (nedan).

Vattendistrikt och områdestyper Bedömningsgrunder

Klassning av ekologisk status

π



EUROPEISKT MILJÖARBETE

51ÖSTERSJÖ I  2005

Nya bedömningsgrunder 
för Vattendirektivet

Mätdata i all ära, men utan ett begripligt sammanhang 

är de svåra att förstå. För att underlätta tolkningen har 

därför så kallade Bedömningsgrunder för miljökvalitet 

tagits fram. Det är ett klassificeringssystem avsett att bedö-

ma om uppmätta värden är låga eller höga. Ett sådant 

system har funnits i Sverige sedan 1999 för Kust och hav, 

men det behöver nu justeras för att passa med Vattendi-

rektivets krav.

Det finns ett antal väsentliga skärpningar i det nya systemet 
jämfört med de föregående bedömningsgrunderna. Dels 
betoningen på att referensvärdena ska motsvara ursprung-
liga nivåer, dvs. att mätdata ska jämföras med ett nära 
ostört tillstånd. Dels att kustområdet delas in i betydligt 
fler olika miljöer, s.k. områdestyper, beroende på att livsbe-
tingelserna varierar kraftigt med skillnader i bl.a. salthalt, 
vattenomsättning och bottenegenskaper.

Underlag för revidering
Ett antal expertgrupper har arbetat med att ta fram under-
lag för de nya bedömningsgrunderna. I detta ingår att för 
varje områdestyp längs den svenska kusten försöka ta fram 
referensförhållanden samt föreslå klassgränser för indel-
ning i Vattendirektivets fem ekologiska statusklasser. Se 
föregående artikel för förklaring av dessa begrepp.

Både referensvärden och klassgränser har varit svåra 
att sätta och kommer att vara avgörande för om åtgärder 
måste sättas in för att uppnå målet God status. Eftersom 
alla EU-länder samtidigt brottas med dessa problem finns 
det inte mycket internationell erfarenhet att stödja sig på, 
trots omfattande kontakter mellan europeiska forskare. En 
interkalibrering och revidering, både mellan de olika biolo-
giska kvalitetsparametrarna och mellan länder som delar 
samma områdestyper kommer att genomföras under 2005. 
Sverige kommer då att testa sin klassindelning i förhållande 
till bl.a. övriga Östersjöländers bedömningssystem.

Expertgruppernas arbete
I de följande avsnitten redovisas hur olika expertgrupper 
har arbetat med att utveckla Bedömningsgrunderna. Vilka 
dataunderlag man haft tillgång till, bakomliggande tankar 
för metodval, svårigheter man brottats med och hur långt 
man kommit. 

Det är viktigt att påpeka att de framtagna referensvär-
dena och klassgränserna fortfarande är preliminära.

Läs mer
 En handbok för arbetet med Vattendirektivet med bl.a. beskrivningar av 

Bedömningsgrunderna för kustvatten, håller på att arbetas fram av Natur-

vårdsverket. Handboken kommer att vara webbaserad och finnas på Vatten-

portalen www.vattenportalen.se
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Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer: Allmänna förhållanden

TEXT: ELISABETH SAHLSTEN, SMHI

Bakgrundsmaterialet utgjordes av datamaterial från 460 
stationer, där den största mängden kom från 1980 och 
framåt. Mängden historiska data från 1900 till 1970 är liten 
och av mycket varierande kvalitet. Då det gäller analysme-
todiken för t.ex. närsalter i havsvatten har stora förbätt-
ringar skett under de senaste decennierna, vilket gör att 
historiska data generellt har ett begränsat värde. 

Eftersom alla parametrarna uppvisar kraftiga årstidsva-
riationer bör man använda data från bestämda tider av året 
vid tillämpning av bedömningsgrunder för klassificering av 
ett vattenområde.

Syre i bottenvattnet
Syreförhållandena varierar ofta lokalt och med djupet och 
vanligen förekommer de lägsta värdena i de djupaste delarna 
av bassängen. Årsminimum brukar vanligen inträffa under 
sensommar och höst i kustnära områden. Typberoende 
klassindelning har inte tagits fram.

Det som är relevant för bottenfaunan är minimumvärde 
och syrebristens varaktighet i tiden. Den senare har inte 
tagits med i detta arbete, men önskemål finns att utveckla 
ett verktyg för att bedöma hur bottenfaunan påverkas bero-
ende på varaktighet av syrestressade perioder. 

Siktdjup – bra och enkel att mäta
Siktdjupet har en stark och tydlig koppling till ekolo-
gisk status, eftersom det indikerar graden av ljustillgång i 
vattenmassan. Ljuset styr djuputbredningen av makroal-
ger och ökande mängder näringsämnen medför en ökad 
produktion av växtplankton, vilket leder till ett minskande 
siktdjup. 

Parametern är mycket billig och enkel att mäta, med 
hjälp av s.k. Secchi-skiva. Siktdjupsdata bör dock tolkas 
med försiktighet i kustnära områden. Vid exempelvis 
åmynningar eller efter nederbördsrika perioder kan vattnet 
grumlas av upprört slam. Även utpräglade algblomningar 
bör undvikas vid mätningar.

Siktdjupsdata ska tas under sensommarperioden. För 
områdestyperna 10 och 11 fanns publicerade historiska 
data som användes för uppskattning av områdenas refe-
rensvärden. I övriga områden användes en metod liknande 
den som beskrivs i figur 25.

Halter av näringsämnen
Halterna av ammonium, nitrit och nitrat, samt fosfat utgör 
oorganisk näring som direkt kan utnyttjas av växtplankton 
för primärproduktion. Under vintern tillförs dessa närings-
ämnen till vattenmassan via mikrobiell nedbrytning, trans-
port från land och deponering från luften. Resultatet blir 
att den största poolen av oorganiska närsalter förekommer 
under vintern. Under tillväxtperioden sjunker halterna 
eftersom näringen tas upp och binds i biomassa. Vintervär-
den är således lämpligast att använda. 

Referensvärden och klassning av närsalter samt total-
mängder av fosfor och kväve arbetades fram ur vintervär-
den i ytvattnet (figur 25). 
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π Figur 25. Alla data för varje områdestyp och parameter sorterades 
i stigande storleksordning och delades in i fem klasser. Hög ekologisk 
status (referensvärdet) inkluderar 10% av de lägsta uppmätta värdena. 
Gränsen för dålig status sattes vid 2,5% av de högsta uppmätta värde-
na. Den återstående datamängden, alltså 87,5% fördelades jämnt på de 
tre återstående klasserna: God, Måttlig och Otillfredsställande. 
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Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer: Föroreningar

TEXT: ANDERS BIGNERT, NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 

En förteckning över 33 prioriterade miljöfarliga ämnen eller 
ämnesgrupper blev klar år 2001 efter gemensamt beslut i 
EU. Dessa ämnen har valts ut på grundval av riskanalys 
och bästa tillgängliga kunskap, och förteckningen ska ses 
över vart fjärde år. För dessa ämnen ska särskilda åtgärder 
snarast vidtas för att minska halterna i miljön till godkända, 
dock ännu ej beslutade, nivåer. 

Ej ursprungliga nivåer
Vattendirektivet föreslår gränsvärden för de olika miljö-
gifterna. Dessa bygger på laboratorietester där man tillsatt 
ämnet i vattnet och undersökt vid vilka koncentrationer 
man får effekter på olika testorganismer. 

Skillnaden gentemot referensvärdena som används för 
de andra bedömningsgrunderna är att dessa gränsvärden i 
princip inte behöver motsvara en ursprunglig ostörd nivå, 
utan istället anger den gräns under vilken substansen inte 
har någon påvisbar effekt. 

Vårt svenska miljömål: ”En giftfri miljö” anger att 
miljögifter ska vara nära naturliga bakgrundsvärden eller 
nära noll och är således strängare. Som ett delmål och för att 
kunna prioritera insatser för att minska utsläpp till miljön 
är EU-direktivets gränsvärden betydelsefulla. De har dess-
utom rent juridiskt en stor tyngd och medlemsländerna är i 
princip skyldiga att ta hänsyn till dessa gränsvärden.

Omräkning krävs
Enligt direktivet ska halterna av de prioriterade ämnena 
mätas i vatten. I synnerhet för fettlösliga ämnen är detta 
svårt eller omöjligt både kostnads- och kvalitetsmässigt. De 
flesta mätningar av miljögifter i marin miljö sker genom 
undersökningar av halter i djur, växter och sediment. 

Ett angreppssätt är därför att med kännedom om biokon-

centrationsfaktorer uppskatta vad en viss uppmätt koncen-
tration i biologiska prov eller i sediment kan motsvara för 
koncentration i vatten. Dessa beräkningar är dock behäfta-
de med stora osäkerheter. Trots alla svårigheter med beräk-
ningarna har de fördelen av att göra miljögiftshalter i olika 
matriser; vatten, sediment och biologiska prov (olika arter, 
olika vävnader), jämförbara med varandra. 

Gränsvärdet, eller den första klassgränsen, ska enligt 
direktivet sättas där ingen risk för skador vid långtidsexpo-
nering finns. Med hjälp av litteraturuppgifter och expert-
kunskap har omräkningsfaktorer börjat tas fram för varje 
ämne och varje undersökt art. Hänsyn har också tagits till 
kända skillnader i biokoncentration hos olika arter.

Dålig

Ekologisk status

Otillfredställande

Måttlig

God

Hög

Exempel på resultat:
Kadmiumnivåer 
i biologiska prov

π Figur 26. Kartan visar en sammanställning över kadmiumnivåerna 
i biologiska prov från olika platser i Sverige. Med de föreslagna klass-
gränserna hamnar nära 40% av alla proven i de två högsta koncentra-
tionsklasserna trots att nästan samtliga prover är från områden utan 
lokal påverkan.
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Biologiska kvalitetsfaktorer: Växtplankton

TEXT: SUSANNA HAJDU, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Arbetet med att ta fram bedömningsgrunder för växtplank-
ton har varit att bryta ny mark, eftersom endast klorofyll a 
tidigare ingått i Bedömningsgrunderna. Vattendirektivet 
anger att artsammansättning, förekomst och algmängd 
(biovolym och/eller klorofyll a) samt planktonblomningar 
skall ingå som kvalitetsfaktorer i en bedömning av vattnets 
ekologiska status. 

Trots att växtplankton har studerats under lång tid 
saknas data för många områden, och det har hittills inte 
gått att ta fram bedömningsgrunder varken för alla kvali-
tetsfaktorer eller områdestyper. 

Fokus på två
Eftersom vattenkvaliteten, särskilt i kustområden, i hög 
grad påverkas av skadliga algblomningar (av främmande 
eller giftproducerande arter) borde det vara av största vikt 
att utveckla bedömningsgrunder för dessa. För närvarande 
finns inte något verktyg för att göra en hållbar bedöm-
ning av naturliga – respektive ”eutrofieringsblomningars” 
intensitet och frekvens, men arbete pågår för att inkludera 
de problematiska arterna i bedömningsgrunderna. 

Tidigare studier visar att artsammansättningen förändras 
väsentligt först vid riktigt höga närsaltsnivåer. Artlistor 
som representerar klassen God status togs därför fram som 
ett första steg. 

Dataunderlaget för klorofyll a var ganska bra, eftersom 
länsstyrelser och kustvattenvårdsförbund har gjort regel-
bundna mätningar inom recipientprogrammen. Bedöm-
ningsgrunder kunde därför tas fram för nästan alla områ-
destyper. Klorfyll a är lätt och billigt att mäta, men endast 
ett grovt mått som inte ger kunskap om arter. Bedömningar 
grundade enbart på denna parameter kan därför ge en ofull-
ständig värdering av vattenkvaliteten. 

Mängden alger, biovolymen, är en bra parameter för 
kvantitativa bedömningsgrunder då den svarar snabbt och 
tydligt på ökad närsaltstillförsel och baseras på artanalys. 

Eftersom både klorfyll och biovoym visar stora variatio-
ner under året och eutrofieringen inte ger samma effekter 
under alla säsonger, bör bedömningsgrunder tas fram för 
olika tidsperioder. I Sverige fokuserades arbetet på sommar-
perioden, som är den mest stabila perioden av året.

För biovolymen har bedömningsgrunder kunnat 
bestämmas för nio områdestyper och för klorofyll a för 
nitton stycken. Förhoppningsvis kan preliminära bedöm-

På så vis kan man få fram en miljögiftshalt för varje 
undersökt art som motsvarar koncentrationen i vatten för 
klass 1, Hög ekologisk status. De övriga klassgränserna är 
svåra att definiera på ett ekotoxikologiskt relevant sätt. 
Temporärt har de i nedanstående exempel satts enligt en 
exponentiell skala. 

Ett exempel - kadmium
Kadmium är ett känt miljögift som finns med på listan 
över prioriterade ämnen. Det är ett grundämne som alltså 
förekommer naturligt, men numera i förhöjda och fortfa-
rande ökande koncentrationer eftersom det också sprids av 
människan i miljön. 

I tabellen har en första sammanställning gjorts för några 
djurgrupper där miljögiftshalter brukar mätas. Den första 
klassgränsen för respektive art motsvarar en halt i vattnet 
som inte ger några effekter. Värdena har tagits fram med 
hjälp av uppgifter från flera håll.

Ett välkänt faktum är att biotillgängligheten av kadmium 
ökar med sjunkande salthalt. Därför tar musslor i Västerha-
vet inte upp lika mycket kadmium som de i Östersjön, trots 
samma exponering. Just blåmusslor är så väl undersökta att 
man kan göra skillnad på de olika bestånden. När det gäller 

fisk finns inte lika mycket kunskap. Skillnaden i kadmiums 
biotillgänglighet kan säkert vara stor för både strömming 
och abborre, men ännu finns inte tillräckligt underlag för 
att avgöra hur stor skillnaden är.
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µg/g torrvikt
I II III IV V

Fisk <0,3 0,3-1,5 1,5-3,0 3-6 >6

Blåmussla, 
Östersjön 

<1,5 1,5-7,5 7,5-15 15-30 >30

Blåmussla, 
Västerhavet

<0,6 0,6-3,0 3,0-6 6-12 >12

Antal prov 
(procent) 

4 (9%) 9 (21%) 15 (34%) 7 (16%) 9 (20%)

Exempel på klassindelning: Kadmium i biologiska prov
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ningsgrunder utarbetas för ytterligare områden under 2005 
och även artsammansättningen vägas in.

Referensvärden och klassindelning
Eftersom varken historiska växtplanktondata eller opåver-
kade områden fanns tillgängliga, fick referensvärden tas 
fram genom kända samband mellan växtplanktons biovo-
lym, klorofyll a, siktdjup och näringsstatus tillsammans 
med expertbedömning. I norra Östersjön kunde siktdjup-
förändringar sedan 30-talet uppskattas utifrån historiska 
data och långtidsdata från två intensivstationer med olika 
näringstatus användas för beräkningarna.

Ekologiska statusklasser för både klorofyll a och 
bio–volym bestämdes med hjälp av tillgängliga data från 
intensivstationer med olika näringsstatus. En dubblering 
av värdena från klass till klass visade sig vara passande för 
sommarperioden. För att minska betydelsen av extrema år 
ska bedömningen av ett områdes vattenkvalitet alltid grun-
das på treårsmedelvärden. Enstaka provtagningsvärden bör 
inte användas.
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Exempel på resultat: Biovolym i områdestyp 14

π Figur 27. Långtidsdata över biovolymen från miljöövervakningstatio-
nen Askö B1 i områdestyp 14 visar att vattenkvaliteten i området har 
pendlat mellan god och måttlig status under de senaste 22 åren. Denna 
bedömning verkar vara rimlig för ett relativt opåverkad kustområde som 
präglas mest av öppna Östersjöns vattenkvalitet. 

Data visar också att man inte får bortse från vädrets betydelse för 
algernas utveckling. Somrarna var överlag kalla under 80-talet med lite 
växtplankton som följd, och varma med höga biomassor under många år 
på 90-talet.

π Kiselalgen Thalassiosira baltica



EUROPEISKT MILJÖARBETE

56 ÖSTERSJÖ I  2005

TEXT: HANS CEDERWALL, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Enligt Vattendirektivet skall bedömningarna om botten-
faunans status precis som förut grunda sig på diversitet och 
individtäthet. Men istället för att mäta biomassa ska man 
jämföra andelen arter som är känsliga för, respektive tåliga 
mot föroreningar. 

Ett första steg i arbetet var därför att hitta ett system 
för att klassa bottendjurens känslighet för störning. I Norge 
hade man prövat att använda det s.k. Hurlberts diversitets-
index och detta testades också på svenska förhållanden. En 
stor fördel är att klassningen därmed blir objektiv.

En salthaltsstörd miljö
Data från sammanlagt 6500 stationer med drygt 16600 
bottenfaunaprov innehållande över 1200 arter eller djur-
grupper från 1920-talet och framåt fanns att tillgå. För att 
bestämma arternas känslighet för störning gjordes för varje 
geografiskt område beräkningar med ovanstående index. 

För Västerhavet visade sig beräkningen överensstämma 
väl med tidigare erfarenhet. I Östersjön fungerade det däre-
mot inte alls. Erkänt föroreningskänsliga arter som vitmär-
lan värderades exempelvis som tåligare än de motstånds-
kraftiga fjädermygglarverna. Anledningen är sannolikt att 
artdiversiteten är ett dåligt mått på störning i Östersjöns 

bräckta vatten. I princip kan man säga att hela Östersjön 
är en störd miljö – salthaltsstörd. Såväl marina arter som 
limniska lever här under ständig salthaltsstress. Vid studier 
av störningsgradienter i Östersjön är antalet arter också 
ungefär detsamma nära utsläppspunkten som längre ut i 
recipienten, till skillnad från vad som är fallet i rent marina 
miljöer. 

Eftersom uppdraget krävde ett likartat bedömningssys-
tem för hela kuststräckan, fick Östersjöarternas känslighet 
klassas utifrån litteraturuppgifter och experterfarenhet. 
Arterna indelades i fyra klasser och tilldelades känslighets-
värden motsvarande värdena erhållna för Västerhavet, där 
ett lågt värde indikerar hög tolerans. 

Nytt miljökvalitetsindex konstruerades
Därefter konstruerades ett nytt miljökvalitetsindex – BQI, 
där all information om bottenfaunaprovet samlas till en lätt-
hanterlig form. Indexet bygger på det totala antalet funna 
arter, deras repektive känslighetsvärden samt individtäthe-
ten. På grund av skillnader i bottenfaunans sammansätt-
ning i olika djupområden delades datamaterialet också 
upp i två djupzoner: 5–20 m och djupare än 20 m. Därefter 
hanterades data enligt beskrivningen i figur 28.

 Biologiska kvalitetsfaktorer: Bottenfauna

Miljökvalitetsindex (BQI)
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Exempel på klassindelning: 
Bottenfauna i områdestyp 9

Otillfredställande

π  Figur 28. BQI-värdet beräknades för alla stationsbesök i databasen 
och ett histogram gjordes för varje områdestyp. Det högsta BQI-värde 
som uppmätts i området valdes till referensvärde. EQR –värdet kunde 
sedan beräknas för varje stationsbesök genom att dividera besökets BQI 
med områdestypens referensvärde. Baserat på detta gjordes en prelimi-
när klassindelning inom varje område. Förhoppningen är att framöver få 
möjlighet att göra en mer ekologiskt bestämd klassindelning.

π  Många arter ur gruppen Oligochaeta är mycket tåliga mot eutrofie-
ring och belastning av organiskt material.
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TEXT: LENA KAUTSKY, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Denna bedömningsgrund fokuserar på förändringar i 
bottenvegetationens djuputbredning. Det gör att den klart 
kan kopplas till tillförsel av näringsämnen till kustvatt-
net. Övergödningen ger grumligt vatten vilket minskar 
ljustillgången för fastsittande växter och ökar påväxten av 
fintrådiga alger. Båda påverkar växternas djuputbredning. 
Andra mänskligt orsakade störningar, såsom fartygstrafik 
och utsläpp av gifter, fångas inte självklart upp med denna 
parameter. 

Hur var det på 1940-talet?
Vi har alldeles för få historiska data för att med säkerhet 
kunna känna till referensförhållandena, dvs. den opåver-
kade vegetationens djuputbredning. Vi har utgått från hur 
förhållandena antas ha varit på 1940-talet. Det finns bara 
två bra dataset som är från denna tid eller något äldre. Det 

ena från Gullmarsfjorden på västkusten och det andra från 
Öregrund, dvs. områdestyp 16. I övrigt har information fått 
sammanställas från så opåverkade miljöer som möjligt, och 
i vissa fall har expertbedömningar gjorts utifrån sambandet 
mellan en arts djuputbredning och siktdjupet.

Fleråriga nyckelarter har valts ut
I varje områdestyp har vi valt ut ett antal indikatorarter. 
De är fleråriga och vanligt förekommande och lätta att 
känna igen, samt betydelsefulla för ekosystemets struk-
tur och funktion. Tillsammans förväntas dessa arter ge en 
helhetsbild av bottenvegetationens ekologiska status (se 
figur 29a). 

Därefter har en indelning i fem klasser gjorts för i vilka 
djupintervall de förväntas förekomma vid ökande påverkan 
för respektive art och områdestyp. För ett par områdestyper 
finns inte tillräcklig information och referensvärden saknas 
därför.

 Biologiska kvalitetsfaktorer: Bottenvegetation
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√  Figur 29. 

a) Utvalda indikatorarter, referensvärden och klassgränser i 
en områdestyp.

b) här ges ett exempel på hur den ekologiska statusen (EQR-
värdet) beräknas utifrån djuputbredningsdata från fem 
undersökta profiler i området. Resultatet blev bedömningen 
God status vilket verkar troligt för det relativt ostörda områ-
det innanför Askö i Sörmlands skärgård. 

(Data från det nationella miljöövervakningsprogrammet,  
H. Kautsky)
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Kriterier för profiler

För att kunna göra en samlad bedömning av ett område 
bör djuputbredningen för de aktuella arterna bestämmas 
för mellan fem och tio profiler. Viktiga kriterier som varje 
profil måste uppfylla är: 
® att salthalten ligger inom angivet intervall för den aktu-

ella områdestypen.
® att vågexponeringen är måttlig (av skilda anledningar är 

både mycket skyddade och extremt exponerade lokaler 
inte lämpliga att använda). 

® att profilen huvudsakligen består av hårdbotten. Dvs. 
djuputbredningen av en algart får inte begränsas av till-
gången på rätt typ av botten.

® att profilens djup är större än det maximala djupet för de 
ingående arterna vid referensförhållanden. Dvs. ljuset 
måste vara den faktor som begränsar artens utbredning. 
Alternativt kan det räcka med ett djup som överstiger 
gränsen mellan god och måttlig status, då denna gräns 
avgör om åtgärder måsta sättas in.

Bedömning av grunda områden 

Grunda, vegetationsklädda, mjuka bottnar är i många 
fall skyddsvärda lek- och uppväxtområden för fisk. För att 
kunna bedöma den ekologiska statusen i dessa områden, 
där ljuset inte är begränsande, kan istället ett EQR-värde 
baserat på en indelning av arter i två funktionella grupper 
konstrueras. 

Till Grupp I hör rotade vattenväxter med långsam till-
växt, som havsnajas, ålgräs och olika kransalgsarter. Grupp 
II består av snabbväxande vattenväxter, ofta med finförgre-
nade blad. Exempelvis olika slingor (Myriophyllum-arter) 
och hornsärv (Ceratophyllum demersum), tillsammans med 
kortlivade snabbväxande fintrådiga alger som grönslick 
(Cladophora glomerata) och tarmalger (Enteromorpha-arter. 
Bedömningen av ekologisk status görs även här i fem klas-
ser utgående från proportionen mellan Grupp I- och Grupp 
II-arternas täckningsgrad.

π  Bedömningsgrunderna för bottenvegetation fokuserar på djuputbredningen hos ett antal utvalda indikatorarter som är betydelsefulla för ekosyste-
mets struktur och funktion i området.
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TEXT: ELINOR ANDRÉN, SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 

En viktig förutsättning för att kunna bedöma miljöpåver-

kan enligt Vattendirektivets krav är att ha en uppfattning 

om hur förhållandena skulle ha varit om de var opåver-

kade av mänsklig aktivitet. 

Därför pågår nu ett intensivt arbete för att ta fram 

s.k. referensvärden för olika vattenområden. Alltså en 

bakgrund mot vilken man kan mäta effekten av tidigare 

och framtida miljöpåverkan. I praktiken definieras denna 

bakgrund som de förhållanden som rådde för ca 100-150 

år sedan. 

Näringsförhållandena i Östersjöns kustområden innan 
människan i större skala börjat störa ekosystemet är inte 
kända. Internationell forskning pågår därför för att kunna 
rekonstruera bakgrundshalterna av näringsämnen i olika 
kustområden bl.a. genom att studera sedimentarkiv. Målet 
är att ta fram underlag till en metod så att lokala myndighe-
ter enkelt kan få fram tillförlitliga referensvärden för olika 
områdestyper längs Nordeuropas kuster.

Nygammal metod 
En metod, användandet av sedimentarkiv och s.k. trans-
ferfunktioner, har tidigare framgångsrikt använts för att 
bl.a. spåra försurnings- och eutrofieringshistoria i sjöar 
(se faktaruta). Denna metod har man inom EU-projektet 
MOLTEN anpassat och finjusterat för att kunna använda 
även i så dynamiska och komplicerade miljöer som kustnära 
grunda havsområden. 

I dessa områden varierar nämligen sedimentationen i 
både tid och rum. Vind och vågor omlagrar sedimenterat 
material och grävande bottendjur rör om ytterligare. En 
jämn ostörd sedimentation som ger ett sedimentarkiv med 
tillförlitlig kronologi är nödvändigt för att kunna rekon-
struera historien. Sådana sedimentarkiv är ofta svåra att 
hitta i kustområden, varför få liknande undersökningar 
utförts i världen. 

Tre testområden
I MOLTEN-projektet har man utvecklat transferfunktio-
ner för att kunna rekonstruera näringshalter de senaste 150 
åren i danska, svenska och finska kustvatten. Metoden har 
med lyckat resultat använts för att återskapa forna kväve-
koncentrationer i Laajalahti i Finska viken och i Roskilde 
fjord i Danmark  (se figur 31). 

I Sverige valdes Himmerfjärden i Östersjön ut som en 
lämplig plats. Det är en långsmal havsvik belägen i södra 
delen av Stockholms skärgård som utgör en förlängning av 
det Sörmländska sprickdalslandskapet. 1974 startades ett 
avloppsreningsverk som släpper ut vatten från närmare en 
kvarts miljon personer i den inre delen av Himmerfjärden. 
Forskare har sedan 1976 studerat de ekologiska effekterna 

Naturliga halter – vad är det? 
Historiska arkiv ger referensvärden

π  Artikelförfattaren redo att ta upp en sedimentkärna från Himmer-
fjärden.
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av utsläppen och en unik samling data finns därför från 
området. Den långa tidsserien av vattenkemidata kunde 
dessutom användas för att utvärdera modellen.

Särpräglad artsammansättning
När man tittar på det resulterande kiselalgsdiagrammet 
från Himmerfjärden (figur 30a) syns ingen stor förändring 
i artsammansättning från tiden när reningsverket öppna-
des 1974. Däremot händer något år 1986 då reningsverket 
expanderade. Artsammansättningen övergick då från en 
dominans av Pauliella taeniata och Fragilariopsis cylindrus till 
arterna Cyclotella choctawhacheeana, Skeletonema costatum och 
Thalassiosira proschkinae. 

Sammansättningen av arter i Himmerfjärden visade sig 
vara ganska speciell eftersom en stor del av de dominerande 
kiselalgerna utgörs av islevande arter som påverkas mer av 
utbredningen av havsis än av tillgången av näringsämnen. 
Om man plottar den dag som isen i Himmerfjärden bryter 

upp kan man se en viss korrelation mellan de islevande 
arterna Pauliella taeniata, Fragilariopsis cylindrus och Melosira 
arctica och havsisens smältdag (figur 30b). De isfria åren får 
man istället dominans av Thalassiosira proschkinae.

För att få fram mått på total-kvävehalter över tid använ-
des två olika modeller (figur 30c). I den ena (blå linje) 
ingick alla MOLTEN-stationer i kalibreringsdatasetet. I 
den andra (grön linje) de 10 stationer där artsammansätt-
ningen mest liknade den som återfanns i sedimentkärnan 
från Himmerfjärden. Att de två skilda modellerna inte ger 
ett entydigt resultat tyder på att dessa transferfunktioner 
inte fungerar optimalt i Himmerfjärden. För att förbättra 
transferfunktionen och kunna rekonstruera total-kväve i 
Himmerfjärden måste kalibreringsdatasetet utökas. Ytter-
ligare stationer som har en artsammansättning som bättre 
motsvarar de man finner i sedimentkärnan måste inklu-
deras.

MED DAGENS EKOLOGI REKONSTRUERAS HISTORIEN

Det snöar hela tiden på havets botten. Partiklar och döda djur och 

växter faller ner och lagras som ett prydligt historiskt arkiv. Genom 

att studera sedimentkärnor kan man få reda på mycket om vilka 

förhållanden som rådde. 

Kiselalger är en artrik, mikroskopisk alggrupp som förekommer 

överallt där det finns fukt och solljus. Den encelliga algen omsluts 

av ett kiselskal som kan bevaras i sedimenten i tusentals år. Då olika 

kiselalgsarter har väldigt specifika krav på sin omgivande miljö (t.ex. 

pH, salthalt, näringsämnen, vattendjup, isförhållanden) har de fram-

gångsrikt använts för att påvisa t.ex. klimatförändringar, försurning 

och eutrofiering av sjöar. De har också använts för att belägga och 

i detalj studera de olika sötvattens- och brackvattensstadier som 

Östersjön genomgått sedan den senaste inlandsisen smälte bort. I 

det här beskrivna projektet används de för att rekonstruera närings-

halterna de senaste seklen.

Användandet av transferfunktioner går ut på att beskriva 

sambandet mellan organismer och den miljö de lever i med målsätt-

ningen att använda dagens ekologi för att rekonstruera historiska 

förhållanden.

HUR GÅR DET TILL 

Uppmätta miljövariabler och därav följande artsammansättning 

utgör tillsammans ett så kallat kalibreringsdataset. Ett stort antal 

platser med olika miljöförhållanden provtas och analyseras med 

avseende på en mängd miljövariabler i vattnet (t.ex. vattenkemi, 

temperatur, sikt- och vattendjup). Dessa data relateras sedan till 

biologiska indikatorer, i detta fall kiselalger analyserade i ytsediment 

från samma plats. De vattenkemidata som samlas in av övervak-

ningsprogrammen utgör en utmärkt bas för att konstruera sådana 

kalibreringsdataset. Ju fler stationer som inkluderas desto säkrare 

blir rekonstruktionen. 

En noga daterad sedimentkärna analyseras på det fossila inne-

hållet av kiselalger. Därefter används en s.k. transferfunktion för att 

kvantitativt rekonstruera värdena av de miljövariabler som påverkat 

artsammansättningen under historiens gång.

Då identifieringen av arterna är av största vikt för resultatet 

är det viktigt att använda modern taxonomi samt att regelbundet 

interkalibrera artbestämningarna. Den matematiska metod som 

används för att utveckla en transferfunktion baseras på icke-linjär 

regressionsteknik. 

π Skal från olika arter av kiselalger. 
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√ Figur 30. En 1,25 m lång sedi-
mentkärna provtogs på station H4 
i Himmerfjärden och daterades 
med 210Pb och 137Cs. Diagrammet 
visar:

a) den fossila kiselalgssamman-
sättningen

b) isens smältdag som antalet 
dagar från den 1 januari (data från 
SMHI)

c) rekonstruerad total-kvävehalt 
enligt två metoder samt uppmätt 
total-kvävehalt från Himmer-
fjärdsprojektet (data från Ulf Lars-
son, Stockholms universitet). 

√ Figur 31. Karta som visar loka-
liseringen av provtagningsstatio-
nerna använda i kalibreringsdatase-
ten för de två forskningsprojekten 
MOLTEN och DEFINE. 

Rekonstruktion av kväve har utförts 
i Roskilde fjord, Laajalahti och 
Himmerfjärden inom MOLTENpro-
jektet och kommer att utföras i 
Gårdsfjärden, Oder-estuariet och 
en ännu ej lokaliserad plats längs 
Estlands kust inom DEFINEpro-
jektet.
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Nya och bättre svar
I ett pågående forskningsprojekt, DEFINE, utökas antalet 
stationer i kalibreringsdatasetet till att inkludera svenska 
och finska sidan av Bottenhavet, estniska, lettiska och 
tyska kusten samt norska delen av Skagerrak (figur 31). 
Sedimentkärnor från Oderestuariet, estniska kusten och 
Gårdsfjärden kommer att användas för rekonstruktion av 
näringsämnen. Fördelen med ett utökat dataset är att fler 
olika miljöer täcks in och att dessa bättre motsvarar miljöer 
som återfinns i sedimentkärnorna som används vid rekon-
struktioner av bakgrundsvärden. 

En expansion norrut i Bottenhavet gör det också möjligt 
att särskilja effekter av klimatförändringar från ökade 
näringskoncentrationer åstadkomna av mänsklig aktivitet. 
Att kunna skilja ut klimatsignalen längre tillbaka i tiden är 
ständigt aktuellt som referens för naturliga klimatföränd-
ringar. Särskilt med tanke på dagens ökande koncentration 
av koldioxid i atmosfären som av många forskare antas ge 
framtida drastiska förändringar av vårt klimat. 

Mer information:
EU-projektet MOLTEN (Monitoring long-term trends in eutrophication and 

nutrients in the coastal zone) 

 websida: http://Craticula.ncl.ac.uk:8000/Molten/jsp/index.jsp 

 Här kan transferfunktioner för Östersjön laddas ner inklusive användar-

manual. MOLTEN’s kalibreringsdataset är tillgängligt med kiselalgernas 

geografiska utbredning samt mikroskopfotografier på många arter. 

DEFINE (Defining reference conditions for coastal areas in the Baltic Sea for the 

Water Framework Directive) är finansierat av Nordiska ministerrådet. 

Läs även:
Clarke, A., Juggins, S. and Conley, D.J. 2003: A 150-year reconstruction of the history 

of coastal eutrophication in Roskilde Fjord, Denmark. Marine Pollution Bulletin 

46, 1614-1617.

Weckström, K., Juggins, S. and Korhola, A. 2004: Defining background nutrient 

concentrations for coastal waters of the Gulf of Finland, Baltic Sea. Ambio 33(6): 

324-327.
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Adresser till havsforskningssverige

® NATURVÅRDSVERKET

 www.naturvardsverket.se 
106 48 Stockholm 
tel: 08-698 1000

® FISKERIVERKET

 www.fiskeriverket.se  
Box 423 
401 26 Göteborg 
tel: 031-743 0300

 Havsfiskelaboratoriet 
Box 4

 453 21 Lysekil
 tel: 0523-187 00

 Kustlaboratoriet
 Box 109
 740 71 Öregrund
 tel: 0173-464 60

® SMHI

 www.smhi.se
 601 76 Norrköping
 tel: 011-495 8000
 Oceanografiska laboratoriet
 Nya Varvet 31
 426 71 Västra Frölunda
 tel: 031-751 8975

® NATURHISTORISKA RIKSMUSEET

 Gruppen för miljögiftsforskning
 www.nrm.se/mg
 Box 50007, 104 05 Stockholm 
 tel: 08-5195 4000

® KEMIKALIEINSPEKTIONEN

 www.kemi.se
 Box 2, 172 13 Sundbyberg
 tel: 08-783 11 00

® LIVSMEDELSVERKET 
www.slv.se 
Box 622  
751 26 Uppsala 
tel: 018-175 500 

® INFORMATIONSCENTRALEN FÖR 
EGENTLIGA ÖSTERSJÖN

 www2.ab.lst.se/infobalt
 c/o Länsstyrelsen i Stockholm
 Box 22067, 104 22 Stockholm
 tel: 08-785 51 18
 e-post: infocbaltic@ab.lst.se
 

Stockholms Marina Forskningscentrum (SMF) har en 
samordnande roll när det gäller miljöövervakning och 
forskning i Egentliga Östersjön. SMF sammanställer och 
ger ut denna rapport om miljötillståndet i havsområdet.

De andra marina centra ger ut liknande rapporter från 
sina ansvarsområden. Naturvårdsverket är huvudan-
svariga för miljömålen och det svenska nationella marina 
miljöövervakningsprogrammet. 

® STOCKHOLMS MARINA 
 FORSKNINGSCENTRUM (SMF)
 Ansvarsområde: Egentliga Östersjön
 www.smf.su.se
 106 91 Stockholm
 tel: 08-16 3718

® GÖTEBORGS UNIVERSITETS MARINA 
FORSKNINGSCENTRUM (GMF)

 Ansvarsområde: Västerhavet
 www.gmf.gu.se
 Box 460, 405 30 Göteborg
 tel: 031-773 47 68

® UMEÅ MARINA 
 FORSKNINGSCENTRUM (UMF)
 Ansvarsområde: Bottniska viken
 www.umf.umu.se
 Norrbyn, 910 20 Hörnefors
 tel: 090-786 7974

® LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN
 Kungsgatan 13, 205 15 Malmö 
 www.m.lst.se
 Fredrik Andreasson °
 tel: 040-25 26 22
 e-post: fredrik.andreasson@m.lst.se

® LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN
 www.k.lst.se
 371 86 Karlskrona
 Ulf Lindahl
 tel: 0455-871 81
 e-post: ulf.lindahl@k.lst.se

® LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN
 www.h.lst.se
 391 86 Kalmar
 Rita B. Jönsson  ° 
 tel: 0480-822 17
 e-post: rita.b.jonsson@h.lst.se

® LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN
 www.i.lst.se
 621 85 Visby
 Peter Landergren
 tel: 0498-29 21 19
 e-post: peter.landergren@i.lst.se

® LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLAND
 www.e.lst.se 
 581 86 Linköping
 Niclas Bäckman
 tel: 013-19 65 51
 e-post: niclas.backman@e.lst.se

® LÄNSSTYRELSEN I  
SÖDERMANLANDS LÄN

 www.d.lst.se
 611 86 Nyköping
 Birgitta Andersson
 tel: 0155-26 41 54
 e-post: birgitta.andersson@d.lst.se

® LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN
 www.ab.lst.se
 Box 22067
 104 22 Stockholm
 Gunnar Anéer  °
 tel: 08-785 51 18
 e-post: gunnara@ab.lst.se

® LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN
 www.c.lst.se
 751 86 Uppsala
 Torbjörn Tirén
 tel: 018-19 52 37
 e-post: torbjorn.tiren@c.lst.se

Vår kust – Havsmiljöansvariga i kustlänen längs Egentliga Östersjön  ° Författare i Östersjö 2005
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Ansvariga för miljöövervakningsprogrammen

Hans Alexandersson 

Klimatdata (Väder och klimat)

SMHI, Norrköping

tel: 011- 491 81 52

e-post: hans.alexandersson@smhi.se

Lars Andersson  °

Utsjöövervakning

SMHI, Oceanografiska laboratoriet

tel: 031-751 89 77

e-post: lars.s.andersson@smhi.se

Magnus Appelberg 

Kustfisk (Ekologiskt delprogram)

Fiskeriverket, Kustlaboratoriet

tel: 0173-464 61

e-post: magnus.appelberg@fiskeriverket.se

Hans Cederwall  °

Mjukbottenfauna

Stockholms universitet, 

Institutionen för systemekologi

tel: 08-16 42 43

e-post: HLC@system.ecology.su.se

Kurt Ehlert 

Klimatdata (Hydrologi)

SMHI, Norrköping

tel: 011- 491 82 75

e-post: kurt.ehlert@smhi.se

Sverker Evans  °

Programansvarig marin miljöövervakning

Naturvårdsverket, 

Miljöanalysavdelningen

tel: 08-698 13 02

e-post: sverker.evans@naturvardsverket.se

Susanna Hajdu  °

Växtplankton

Stockholms universitet, 

Institutionen för systemekologi

tel: 08-16 42 56

e-post: hajdus@system.ecology.su.se

Björn Helander  °

Marina toppkonsumenter (havsörn)

Svenska Naturskyddsföreningen

Marina toppkonsumenter (gråsäl)

Naturhistoriska riksmuseet, 

Gruppen för miljögiftsforskning

tel: 08-519 541 09

e-post: bjorn.helander@nrm.se

Hans Kautsky  °

Vegetationsklädda bottnar

Stockholms universitet, 

Institutionen för systemekologi

tel: 08-16 42 44 

e-post: hassek@system.ecology.su.se

Ulf Larsson   °

Närsalter (intensivövervakning)

Stockholms universitet, 

Institutionen för systemekologi

tel: 08-16 42 61

e-post: ulf_L@system.ecology.su.se

Åke Larsson

Kustfisk (Fysiologiskt delprogram) 

Göteborgs universitet, 

Tillämpad miljövetenskap 

tel: 031-773 3824

e-post: ake.larsson@miljo.gu.se

Tjelvar Odsjö 

Miljögifter

Naturhistoriska riksmuseet, 

Gruppen för miljögiftsforskning 

tel: 08-5195 4113

e-post: tjelvar.odsjo@nrm.se

Brita Sundelin  °

Vitmärla som biomarkör

Stockholms universitet,

Inst. för tillämpad miljövetenskap  (ITMx)

tel: 08-674 72 35

e-post: brita.sundelin@itm.su.se

° Författare i Östersjö 2005

Elinor Andrén
Södertörns högskola

Institutionen för livsvetenskaper

tel: 08-608 47 44

e-post: elinor.andren@sh.se

Anders Bignert
Naturhistoriska riksmuseet

Gruppen för miljögiftsforskning

tel: 08-5195 4115

e-post: anders.bignert@nrm.se

Olle Karlsson
Naturhistoriska riksmuseet

Gruppen för miljögiftsforskning

tel: 08 - 5195 5182

e-post: olle.karlsson@nrm.se

Lena Kautsky 
Stockholms universitet

Botaniska institutionen

tel: 08-16 28 59

e-post: lena.kautsky@botan.su.se

Lars Ljunggren 
Fiskeriverket, Kustlaboratoriet

tel: 0173-464 83

e-post: lars.ljunggren@fiskeriverket.se

Torsten Mörner
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

tel: 018-67 40 00

e-post: torsten.morner@sva.se

Mats Olsson 

Stockholms universitet

Inst. för tillämpad miljövetenskap (ITMo)

tel: 08-674 73 40

e-post: mats.olsson@itm.su.se

Elisabeth Sahlsten
SMHI, Oceanografiska laboratoriet

tel: 031-751 89 90

e-post: elisabeth.sahlsten@smhi.se

Pauli Snoeijs
Uppsala universitet

Evolutionsbiologiskt centrum

tel: 018-471 28 85

e-post: pauli.snoeijs@ebc.uu.se

Övriga författare i Östersjö 2005





Denna rapport sammanfattar och beskriver miljötillståndet i 

Egentliga Östersjön dvs. havsområdet söder om Ålands hav ner 

till Öresund och Bälten. Stockholms Marina Forskningscentrum 

(SMF), som har en samordnande roll vad gäller miljöövervakning 

och havsforskning i regionen, sammanställer och ger ut denna 

rapport.

Naturvårdsverkets miljötillsynsavdelning är huvudfinansiärer för 

det nationella marina övervakningsprogrammet som bl.a. utförs 

inom SMFs ansvarsområde. Resultaten från det marina program-

met ingår i den svenska rapporteringen av miljödata till interna-

tionella fora, t.ex. till Helsingforskommissionen (HELCOM) och EU.

DR-BREV: 

STOCKHOLMS MARINA 

FORSKNINGSCENTRUM

106 91 STOCKHOLM

stockholms marina
forskningscentrum

Ö
STERSJÖ

 2005

WWW.SMF.SU.SE


	ÖSTERSJÖN 2005
	Karta, redaktionsruta och innehåll
	Hav i balans
	Vart tog abborren och gäddan vägen?
	Stort tryck på kusten
	Ålgräsängar – var finns de?
	Östersjön – ett särskilt känsligt havsområde
	Näringsriktig föda nödvändig även i havet
	Fågeldöden – detektivarbete för att finna orsaken

	Giftfri miljö
	Miljögifter i Östersjön – från upptäckt till samhällsreaktion
	Vitmärlan – membranskada förbryllar
	Havsörnen – fortplantningen har planat ut
	Gråsäl – bestånden ökar

	Ingen övergödning
	Kustnära övervakning
	Varför ökar inte kvävet när fosforn ökar?
	Satelliter vakar över Östersjön
	Den förlorade biodiversiteten

	Europeiskt miljöarbete
	Vattenarbete i förändring
	Nya bedömningsgrunder för Vattendirektivet
	Allmänna förhållanden
	Föroreningar
	Växtplankton
	Bottenfauna
	Bottenvegetation

	Naturliga halter – vad är det?

	Adresser till havsforskningssverige
	Baksida



