


•  Introduktion till hur Östersjön fungerar 
•  Vad är övergödning och hur uppstår syrebristen på 

våra djupa bottnar? 
•  Översikt av gifter och oljeutsläpp 
•  Hur står det till med fisken i Östersjön, fokus på 

torsken 
•  Sammanfattning 

Upplägg 



Ett känsligt innanhav 

Östersjön anses allmänt som ett känsligt innanhav. Till största 
delen beroende på att det är ungt, vilket gör att vi inte har 
många arter som hunnit anpassa sig. 
 
Vattenomsättningen tar dessutom väldigt lång tid och vi har 
många människor som direkt påverkar havet med sina 
aktiviteter, både i vattnet och på land. 
 
Man kan lätt tro att det bara är elände och att havet mår riktigt 
dåligt, men faktum är att mycket görs och än är det inte för 
sent! 
 



Östersjöns utveckling från den senaste 
istiden och framåt 



Östersjöns 
avrinningsområde 
 

Är ungefär 4,5 gånger 
större än Östersjön 
själv 
 
Ca 90 miljoner 
människor påverkar 
området 
 
I Östersjön är vattnets 
omsättningstid ca 30 år 



Salt vatten har högre densitet än sött vatten. Likaså har kallt 
vatten högre densitet än varmt vatten. 
Pga vattnets olika densitet får vi ett språngskikt, haloklin, där 
vattenmassorna inte blandar sig. I Östersjön ligger haloklinen 
på 60 – 70 meters djup.  
I dagsläget är alla bottnar under haloklinen syrefria. 



Saltvatteninbrott är ganska ovanliga vilka är nödvändiga 
för att få syre till de djupare bottnarna 



Artantalet sjunker med 
sjunkande salthalt 

Det beror på att 
organismerna har 
svårigheter att 
anpassa sig till 
bräckt vatten 
(brackvatten) 
 



Exempel på salthaltens effekt på blåmussla 



Hur uppstår övergödning? 

Alger behöver N (kväve) och P (fosfor) för att kunna tillväxa. 
Ju mer N och P vi tillsätter desto fler kan algerna bli. 
Ju fler alger desto fler djurplankton blir det. 
  
När algerna och djurplanktonen dör så faller en hel del av 
dem ner till botten, där de sedan bryts ner. 
 
Vid nedbrytningen åtgår syre och bottnarna blir så 
småningom syrefria. 
 
Största tillskottet av kväve kommer via förbränning, och av 
fosfor via läckage från land. 
 
 



Resultatet av övergödning kan se ut som på bilderna 

Övergödningen gynnar  
fintrådiga alger, som denna 
grönslick 

Ibland täcker grönslicken över 
blåstången och bokstavligen 
kväver den 



Blåstångens utbredning 

Frisk blåstång 



Områdena med syrebrist är fortfarande lika utbredda, men det 
finns ljusningar. 



I Stockholms 
innerskärgård är 
bottnarna också 
påverkade av 
övergödning. 
 
Även här finns det 
ljusningar. 



Cyanobakterier (blågrönalger) blommar på sommaren om det 
finns fosfor i vattnet. Kvävet som de också behöver kan de få ur 
kvävgas eftersom de är kvävefixerare. 
 
Om det inte fanns något fosfor i vattenmassan så skulle vi inte 
ha några cyanobakterieblomningar.  



Satellitbild som visar en 
riktigt kraftig blomning av 
cyanobakterier. 
 
Blomningarnas omfång 
varierar år från år beroende 
på tillgång till fosfor, 
väderförhållanden mm. 



Enligt beräkningar från WWF så släpper kryssningsfartyg 
årligen ut 850 miljoner liter avloppsvatten i Östersjön. Det 
ska jämföras med en uppskattning från 2009 av fritidsbåtars 
toalettavfall som uppgick till 3,4 miljoner liter. 
 
Enligt nya regler så är det från och med i år förbjudet för nya 
fartyg att släppa ut avfall. Gamla fartyg har ytterligare två år 
på sig att göra anpassningar. 
 
En ny forskarrapport visar att kväve- och fosforbelastningen 
på Östersjön för första gången minskar!! 



Exempel på att det har blivit 
bättre 



Miljöövervakning 

Det sker en kontinuerlig 
miljöövervakning för att 
studera eventuella 
förändringar. 
 
På många ställen har vi 
unika mätserier som 
sträcker sig mer än 30 år 
tillbaka. 
 
Mätningar som utförs är 
bland annat syre, salthalt, 
närsalter, klorofyll, 
bottendjur mm. 



Gifter 
När det gäller gifter finns en stor 
osäkerhet vad gäller mängden 
och vilka typer av gifter vi har i 
haven. 
Det vi har kunskap om är 
framför allt våra båtar. Här har ju 
mycket hänt, alltifrån förbud mot 
vissa färger till alternativ 
rengöring. 
 

Tidigare har vi använt DDT (förbjöds i Sverige 1972) och PCB 
(förbjöds på 70-talet) vilket numera är förbjudet. Dessa ämnen 
påverkade många organismer negativt, bland annat förstörde de 
reproduktionsorganen. Halterna har stadigt minskat, men nu ser vi 
att halterna av PCB stiger igen, troligen pga gamla rivningsrester 
som nu läcker ut i haven. 



Oljeutsläpp 

Glädjande nog har de minskat i 
våra hav. Troligtvis tack vare 
skärpta regler, såsom krav på 
dubbelskrov, ökad 
miljöövervakning och 
förbättrade möjligheter att ta 
hand om spillolja i hamnar. 
 
 



Fisk i Östersjön 

Mängden fisk, oavsett art, har ökat markant sedan 50-
talet. En trolig orsak är effekten av övergödningen, det 
finns helt enkelt mer föda för fisken. 



Samtidigt kan vi se en svängning i vilka fiskarter som finns. Det 
finns mer av ”skräpfisk” såsom spigg, skarpsill mm och mindre 
av fisk vi gärna äter, såsom lax, torsk, abborre, gädda etc. 
 
Klart är att vi har påverkat fiskbestånden, framför allt genom ett 
riktat fiske. Genom våra utsläpp av övergödande ämnen har vi 
också påverkat fiskarterna sinsemellan. Dessutom får vi lägga till 
besvärliga naturliga fenomen, såsom ovanliga, kraftiga, 
saltvatteninflöden. 

Riktigt stora gäddor blir alltmer 
en ovanligare fångst 



Torsk – ett dåligt exempel på hur vi nyttjar havets resurser 

•  Massor av torsk på 70-80-talet gav många nya fiskebåtar 
•  Mängden torsk decimerades kraftigt 
•  Torsken har inte riktigt återhämtat sig efter det 
•  Det beror delvis på att skarpsillen blivit vanlig istället 





Sammanfattning av Östersjöns tillstånd 

•  Östersjön kan såklart må mycket bättre än vad som är fallet 
•  Ökad miljömedvetenhet bland allmänheten spiller även 

över till havet 
•  Framförallt har ungdomar blivit mer och mer medvetna  
•  Många åtgärder har redan visat resultat, exempelvis 

reningsverk, nya regler för sjöfart inklusive fritidsbåtar  
•  Hårdare regler för fiskare när det gäller utsatta bestånd 



Visst är det väl ändå det här vi vill bevara? 


