
1. Inledning.

Östersjön är ett mycket speciellt hav i flera avseenden. Det är ett innanhav med tämligen begränsat 

vattenutbyte  med  Västerhavet  och  Atlanten  och  sötvattentillflödet  är  stort  från  ett  stort  och 

nederbördsrikt  dräneringsområde.  Detta  leder  till  att  salthalten  är  relativt  låg,  varför  vattnet  är 

bräckt. Syretillgången varierar starkt och tillgången på syre är avhängigt de oregelbundna inflödena 

av  syrerikt  och  saltare  vatten  genom Öresund  och  Bälten.  Livsbetingelserna  är  därför  redan  i 

naturligt och opåverkat tillstånd speciella och krävande för livsformerna i havet. 

Med sötvattnet  från dräneringsområdet,  som är  mycket  tättbefolkat,  följer  också stora  mängder 

föroreningar av olika slag. Andra föroreningskällor är luftnedfall och utsläpp från den omfattande 

fartygstrafiken. På grund av de speciella förhållandena i Östersjön som jag skissat ovan stannar 

föroreningarna kvar i havet under lång tid. Utspädningseffekten är liten då vattnets omsättningstid 

är lång. Den mänskliga faktorn, ställer således än hårdare krav på Östersjöns livsformer. 

1.1 Bakgrund.

För snart tio år sedan, hösten 1998, skrev jag min B-uppsats i geografi. Uppsatsen handlade om de 

människoskapade miljöproblem som Östersjön är drabbat av. Uppsatsen tog upp två huvudsakliga 

problemområden: tungmetaller och eutrofiering. Orsaken till att den uppsatsen skrevs var dels egna 

upplevelser  av  eutrofieringens  effekter  i  Blekinge,  dvs.  algblomningarna,  dels  beroende  på 

mediernas rapportering om miljötillståndet i Östersjön. 

Under senare år har de egna upplevelserna av algblomningar fortsatt och mediernas rapportering 

likaså. Människor varnas fortfarande för att låta sina hundar och barn bada i den giftiga gröngula 

sörjan. Vid samtal med andra framkommer ofta kommentaren att det blivit mycket värre de senaste 

åren. Men, är det så? I ljuset av denna fråga blir det därför intressant att göra en uppföljning till den 

snart tio år gamla uppsatsen. 
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1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar.

Uppsatsens syfte och ambition är inte att ge en heltäckande bild av de miljöproblem som Östersjön 

är drabbat av. Uppsatsens syfte är att försöka beskriva följande:

• Vad eutrofiering är och vilka biokemiska processer som styr den.

• De effekter som eutrofieringen har på havet.

• De mänskliga aktiviteter som förvärrar situationen och de utsläppskällor som finns.

• Vad kuststaterna omkring havet gör för att lindra problemet. 

Uppsatsens frågeställning ser konkret ut på följande sätt:

• Hur ser framtidsutsikterna ut för Östersjön ur ett eutrofieringsperspektiv? 

Uppsatsens avgränsning består av koncentrationen på ett av de stora miljöproblemen i Östersjön; 

eutrofieringen. Andra miljöproblem som tungmetaller kommer endast att beskrivas översiktligt som 

en del av en grundläggande beskrivning av mitt studieobjekt. 

1.3 Metod.

Det arbetssätt, metod, som jag använt i uppsatsen består inte av några fältstudier utan endast av 

tolkning och bearbetning av befintligt material. Det finns en uppsjö av källor som är tillgängliga för 

allmänheten  i  dag.  Uppsatsen  är  sålunda  en  litteraturstudie  i  de  källor  som finns  tillgängliga. 

Uppsatsen rymmer också en analys av dessa den fakta som utifrån källorna presenteras i uppsatsen. 
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2. Östersjöns utveckling – en historisk återblick.

Den sänka som i dag utgör Östersjön formades av platttektoniska rörelser för 570-250 miljoner år 

sedan  under  den  paleozoiska  eran.  De  årmiljoner  som  passerat  har  präglats  av  fortsatta 

plattektoniska  rörelser,  sedimentation  och  erosion.  Östersjösänkan  har  periodvis  varit  fylld  av 

sediment som sedan gröpts bort under istiderna.  Detta med effekten att  sänkan åter  vattenfyllts 

(Isfeldt, 1992). Vi kommer nu koncentrera oss på havets utveckling i samband med, och efter, den 

senaste nedisningen.

När den senaste inlandsisen drog sig tillbaka från Norra Tyskland och Polen för cirka 18 000 år 

sedan bildades med tiden en smältvattensjö, Baltiska issjön. Sjön dämdes av iskanten i norr och det 

framsmälta landet i söder, se figur 1. När iskanten med tiden drog sig norr om den mellansvenska 

sänkan uppstod mellan 10 000 och 9 500 år före nutid en förbindelse mellan Baltiska issjön och 

havet  i  väster.  Baltiska  issjöns  yta  sänktes  med  20  meter  i  samband  härmed.  Den  nu  bildade 

havsviken har fått namnet Yoldiahavet (Erlingsson, 1990). Namnet kommer av den snäka, Yoldia 

arcticirka, som fanns i havet. Yoldia arcticirka lever i dag kvar i norra ishavet, vilket säger oss något 

om den arktiska miljö som måste ha varit rådande i Yoldiahavet (Elmfors m.fl. 1982). 

Figur 1. De fyra stadierna i Östersjöns utveckling efter Weichselistiden.
(Bilderna hämtade 2006-11-14 från http://www.xpress.se/~adde0391/under-isen.htm 

Tidsangivelserna kommer från Erlingsson 1990 sidan 13f.)

För cirka 11 100 år sedan hade landhöjningen gjort att sundet mellan Yoldiahavet och Västerhavet 

börjat grundats upp. För ungefär 9 500 år sedan var sundet slutligen stängt och Ancylussjön hade 
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bildats  (Erlingsson,  1990).  Namnet  Ancylussjön  kommer  från  en  sötvattensnäcka,  Ancylus 

fluviatilis, som levde i sjön (Elmfors, m.fl. 1982). Isen fortsatte att smälta och temperaturen steg 

vilket ledde till att vattennivån steg, både i Ancylussjön och havet i väster. Ancylussjön formade ett 

utlopp till västerhavet. Var detta utlopp exakt fanns är föremål för diskussion. Erlingsson (1990) 

menar  att  sundet  fanns  mellan  nuvarande  Tyskland  och  Danmark  medan  Andrén  (2006)  gör 

troligare  att  sundet  fanns  ungefär  där  Stora  Bält  finns  i  dag.  Ancylussjön  ersätts  nu  av 

Littorinahavet. Namnet kommer från en saltvattensnäcka, Littorina litorea, som levde i havet. I dag 

förekommer snäckan inte längre in i Östersjön än till Bornholm, men tidigare fanns den ända upp i 

Bottenhavet  (Elmfors,  m.fl.  1982).  Temperaturen  och  havsnivån  fortsatte  att  öka för  att  nå  sitt 

maximum för cirka 5 000 år sedan, då havsnivån var ungefär fem meter högre än den är i dag. De 

senaste 5 000 åren har präglats  av fallande temperatur och fallande havsnivå,  med undantag av 

tillfälligt varmare perioder (Erlingsson, 1990).

2.1 Östersjön i dag, några karakteristika.

Östersjön består av fyra bassänger med grunda trösklar mellan, Kattegatt, egentliga Östersjön med 

Finska  viken,  Bottenhavet  och  Bottenviken,  se  figur  2.  Förbindelsen  med Västerhavet  har  den 

genom de danska sunden och sundet mellan Danmark och Sverige samt Kattegatt (Leithe-Eriksen, 

1992). 

Figur 2. Östersjöns bottentopografi. (SNA – Hav och kust. Sidan 10).

Med Kattegatt inräknat har Östersjön en yta av cirka 420 000 km². Medeldjup och största djup för 

respektive del av Östersjön framgår av tabell 1. Östersjöns bottentopografi är speciell. Mellan de 
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djupare sänkorna i respektive delområde av havet finns grunda trösklar (Se figur 2). Dessa trösklar 

har som vi senare skall se stor betydelse för vattenutbytet i havet i sin helhet. 

Tabell 1. Medeldjup och största djup i Östersjöns olika delar. Djupangivelser i meter. (För Kattegatt: Leithe-Eriksen, 
1992. Sidan 12 och 14. För övriga: Isfäldt, 1992. Sidan 21.)

Havsområde Medeldjup Största djup (namn)
Kattegatt 23 Cirka 100

Egentliga Östersjön 62 459 (Landsortsdjupet)
Bottenhavet 68 293 (Ulvödjupet)
Bottenviken 43 148

Östersjöns vatten är som tidigare nämnts bräckt, dvs. vattnet  har en låg salthalt. Orsakerna till detta 

är kombinationen mellan de stora mängder sötvatten som tillförs havet genom de vattendrag som 

mynnar i havet och det blygsamma vattenutbyte som finns med det salta havet i väster (Johansson, 

2006). Vattenutbytet i Östersjön är därför långsamt och beräkningar visar att det tar mellan 25 och 

50  år  för  hela  vattenmassan  att  bytas  ut  (Leithe-Eriksen,  1992).  Detta  betyder  därmed  att  de 

föroreningar och närsalter som hamnar i havet blir kvar där under lång tid. Atlanten har en salthalt 

om cirka 35‰. Salthalten i vattnet sjunker sedan från Skageracks ungefärliga 30‰ ned till cirka 10-

15‰ vid sunden och bälten (Se figur 2). Salthalten sjunker sedan successivt ju längre norrut man 

kommer  i  Östersjön  och  värdena  för  Bottenhavet  och  Bottenviken  varierar  mellan  2-  och  4‰ 

(Sjöberg, 1992. Sidan 16). 

Förutom  det  faktum  att  det  bräckta  vattnet  ställer  hårda  krav  på  djur  och  växters 

anpassningsförmåga, vilket visas genom att antalet arter stadigt minskar ju längre in i Östersjön vi 

kommer, så ställer det också till problem för vattnets cirkulation i vertikalled i havet. Det bildas 

nämligen ett skikt, en haloklin, mellan olika vattenlager av varierad salthalt i Östersjön. Ett mindre 

salt vattenlager finns i havets ytskikt och ett saltare i dess bottenskikt. Uppdelningen beror på de 

olika lagrens olika densitet. Saltare vatten är tyngre och kommer följaktligen att sjunka mot botten 

(Se figur 3). 
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Figur 3. Salthalterna i ‰ för Östersjöns olika delar. (SNA – Hav och kust. Sidan 58.)

På  sommaren  bildas  också  ett  temperatursprångskikt,  en  termoklin,  i  havet  vilket  under 

sommarmånaderna  ytterligare  förstärker  skiktningen  (Leithe-Eriksen,  1992).  Haloklinen  och  i 

förekommande fall också termoklinen hindrar därför det syrerika ytvattnet från att blandas med det 

saltare djupvattnet (Sjöberg, 1992.) Haloklinen och termoklinen hindrar dock inte dött biologiskt 

material från att nå bottnarna. När detta material sedan bryts ned åtgår syre varför syrebrist lätt 

uppkommer på bottnar under halo- och termoklinen. 

Att syrebristen ändå inte är konstant på Östersjöns bottnar beror på återkommande inbrott av saltare 

syrerikare vatten från Västerhavet. En kombination av västliga vindar, högt lufttryck över Östersjön 

och lågt lufttryck över Nordsjön behövs för att västerhavsvatten skall tränga in i Östersjön. Då detta 

vatten har högre densitet beroende på sin högre salthalt leder detta till att djuphålorna i Egentliga 

Östersjön fylls med det ”nya” vattnet i första hand. Det är endast vid mycket stora inflöden som det 

friska vattnet kan tränga över trösklarna till Bottenhavet och Bottenviken. Normalt är att det går 

årtionden mellan dessa stora inflöden (HELCOM, 1998). 

2.2 Östersjöns dräneringsområde.

Det dräneringsområde som har Östersjön som sin recipient är betydande till sin yta (Se figur 4). Det 

innefattar stora delar av Sverige, Finland och Polen. Delar av västra Ryssland och Vitryssland ingår 

tillsammans med de tre baltiska staterna också i dräneringsområdet. Detta gör också delar av norra 

Tyskland och östra Danmark. Dräneringsområdets sammanlagda areal uppgår till 1 745 136 km², 

varav  uppskattningsvis  omkring 25% utgörs  av jordbruksmark  (Jansson,  1997.  Sidan 424-425). 
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Dräneringsområdets befolkning uppgår till omkring 85 miljoner samtidigt som en betydande del av 

världens  industriproduktion  sker  här  (www.smf.su.se,  2007-01-30).  Därför  står  det  klart  att 

människans  påverkan  på  Östersjön  är  stor.  Under  1900-talet  trettiofaldigade  dessutom 

dräneringsområdesländerna sin energikonsumtion, vilket även det bidrar till påverkan på havet. De 

utsläpp av organiskt  material  till  Östersjön som skett  under  1900-talet  har också grumlat  havet 

markant. 1910 var medelsikten 2,5-3 meter bättre än i dag (Jansson, 1997, sidan 427). Människans 

aktiviteter inom dräneringsområdet lämnar alltså klara avtryck i Östersjöns miljö. 

Figur 4. Östersjöns dräneringsområde. Skala 1:16 500 000

(Stockholms marina forskningscentrum, www.smf.su.se 2007-01-30)
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2.3 Berg- och jordarter på Östersjöns botten.

Följande stycke bygger på uppgifter hämtade från Sveriges nationalatlas, Berg och jord (1994). 

Östersjöns bottnar består av en rad olika jord- och bergarter. Bottnarna är bristfälligt kartlagda med 

moderna instrument varför vår kunskap om bottnarnas är schematisk och översiktlig. Figur 5 visar 

just en sådan översikt av bottnarnas sammansättning. Östersjöns botten delas enligt nationalatlasen 

in sex olika kategorier. Jordarternas indelning bygger både på kornstorlek och bildningssätt.

Östersjöns lerbottnar  delas in  i  två kategorier,  postglacial  lera  och glacial  lera.  De postglaciala 

lerorna består till stor del av organsikt material och är karakteristiska för bottnar där sedimentation 

fortfarande pågår. Sedimentationen är inte så stor i Öresund och Bälten eftersom den kräver låg 

vattenhastighet.  Sedimentationen  sker  därför  huvudsakligen  ute  i  Egentliga  Östersjöns  djupare 

delar,  t.ex.  Gdanskbäckenet,  Gotlandsdjupet  och Bornholms-bäckenet.  Liknande sedimentations-

sänkor förekommer i Bottenhavet och Bottenviken, se figur 6. Sedimentationshastigheten uppgår 

till mellan 0,5 och 1,5 millimeter per år (Fredén, 1994, sidan 150). 

Glaciala leror innehåller lägre halter organiskt material än de postglaciala men kornstorleken är lika 

fin.  De glaciala  lerorna  i  Östersjön  återfinns  i  sluttningarna  ner  mot  de  djupare  partier  där  vi 

återfinner  de postglaciala  lerorna.  Glaciala  leror  kan också återfinnas  på måttligare  djup utmed 

kusterna. 

Sand  och  grovmo  förkommer  på  bottnar  med  livlig  sedimenttransport.  Här  återfinns  vanligen 

formelement som sandbankar och ripples. Ripples kan liknas vid små vågformer av sand som bildas 

när  transporten  av  sand  är  stor.  Läsidan  är  brant  och  lovartsidan  är  flack  vilket  visar  den 

förhärskande  transportriktningen  av  sedimenten  för  oss.  Bottnar  av  den  här  typen  förekommer 

vanligen utmed kusterna men kan också återfinnas på måttliga djup ute till havs. 

Grus- och stenbottnar samt kalt berg ingår i kategorin hårdbottnar. Grus- och stenbottnar har sitt 

ursprung i moräner eller isälvsmaterial där det finare materialet eroderats bort. Områden med urberg 

har  ofta  en brant  och oregelbunden relief  till  skillnad  från områden med sedimentära  och mer 

lätteroderade bergarter som ofta är slätare. Hårdbottnarna är  koncentrerade till  Bottenhavet och 

Bottenviken.
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Något mindre än halva Östersjöns bottenareal utsätts i dag för erosion. Således är något mer än 

halva bottenarealen områden där sediment deponeras, så kallade depositionsbottnar. Omlagringen 

av sediment beräknas vara sex gånger så stor som tillförseln av nytt sediment från floderna. Såväl 

nytillskottet av sediment som det omlagrade hamnar således enligt naturens utjämningsprincip på de 

djupa  depositionsbottnarna,  se  figur  6.  Sedimentlagren  växer  där  med  mellan  0,2  –  2  mm/år 

(Fredén, 1994, sidan 150-153).

                
         Postglacial lera och silt Figur 6. Östersjöns erosions- och depostionsbottnar.

Glacial lera Lila partier är depositionsbottnar.

Sand och grovmo (www.sna.se 2007-01-30)

Hårdbotten

Sedimentär berggrund

Kristallin berggrund

Okarterat område

Figur 5. Jordarter på Östersjöns bottnar.

(www.sna.se 2007-01-30)
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3. Östersjöns miljöproblem.

Tidigare i uppsatsen har antytts att Östersjön redan i naturligt,  och av människan icke påverkat 

tillstånd, har svårigheter med såväl syre- som salthalter. Med industrialismens genombrott under 

1800-talets senare del ökade den mänskliga påverkan på havets miljö, människan blev en viktig 

faktor för Östersjöns tillstånd. Som vi kommer att se finns också ett samband mellan den ökade 

befolkningen och därmed ett intensivare jordbruk och miljön i havet. Nedan följer några kortare 

beskrivningar av människoskapade miljöproblem innan vi kommer in på eutrofieringsproblemet. 

3.1 DDT och PCB.

DDT, diklor difenyl trikloretan, är ett gift som började användas under andra världskriget för att 

bekämpa Coloradoskalbaggen som angrep potatisen (Voipo och Leinonen, 1984). Problemet med 

DDT var att det bands till sedimenten i havet och togs därmed upp av de organismer som lever där. 

Därmed fördes DDT in i näringskedjan. Stora skador konstaterades på flera arter såsom fiskgjuse, 

havsörn, berguv och sillgrissla som var på väg att utrotas som en följd av höga halter DDT i födan. 

DDTn störde fåglarnas ämnesomsättning av kalcium vilket fick till följd att fåglarnas äggskal blev 

försvagade. När äggen sedan ruvades gick de ofta sönder vilket naturligt nog ledde till fallande 

populationer  av  de  aktuella  arterna  (Leithe-Eriksen,  1992).  Halterna  av  DDT  i  Östersjöns 

organismer nådde sin kulmen under 1970-talet men har sedan dess minskat som en följd av ett 

förbud  mot  användande  av  DDT  i  Östersjöns  alla  kuststater.  Som  exempel  kan  nämnas  att 

havsörnsstammen nu är tillbaka på normal nivå. Ett problem för fortsatt minskande halter är det 

luftburna nedfallet av DDT från områden i världen där DDT fortfarande används (Karlsson, 2007).

PCB,  polyklorerade  bifenyler,  är  ett  samlingsnamn  omkring  200  närbesläktade  ämnen.  PCBer 

används i flamskyddsmedel, plaster, isoleringar, oljor, färger samt i en rad andra produkter (Leithe-

Eriksen, 1992). PCB:er är kemiskt väldigt stabila och är svåra att bryta ner (Voipo och Leinonen, 

1984). PCB har läckt ut i havet och drabbat främst sälarna hårt. PCB påverkar sälarna på flera olika 

sätt.  Det  påverkar  deras  fortplantningsorgan,  skelett,  hud,  klor,  njurar,  ämnesomsättning  och 

immunförsvar (Leithe-Eriksen, 1992). Även PCB är förbjudet i Östersjöländerna vilket inneburit 

minskade halter. Halterna är dock fortfarande högre än vad som är acceptabelt (Karlsson, 2007). Ett 

mått på förbättringen är dock att andelen sterila vikaresälar i Bottenviken gått ned från 50% till 

10%. Sälstammen i Östersjön är således växande (Leithe-Eriksen, 1992, sidan 72).
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3.2 Bromerade flamskyddsmedel.

Bromerade flamskyddsmedel är en grupp medel som innehåller brom som används för att förhindra 

brand i plaster, textilier, kretskort och liknande. Sverige har ingen tillverkning av den här typen av 

ämnen  men  i  världen  tillverkas  över  150 000  ton  per  år.  Bromerade  flamskyddsmedel  är 

motståndskraftiga mot nedbrytning varför det finns höga halter i organismer i miljön. Hälsoriskerna 

med bromerade flamskyddsmedel är dåligt utredda men undersökningar visar på sköldkörtel- och 

levertoxicitet och fosterskador hos djur. Ännu finns inga data som påvisar skador på människor. 

Halterna av bromerade flamskyddsmedel ökar i Östersjön och är där högre än i öppna havsområden 

(Darnerud, 1998). Ingen akut hälsofara tycks alltså finnas för människor men halterna ökar och 

kunskaperna är små varför ett varningens finger bör lyftas med stöd i de djurexperiment som gjorts. 

3.3 Tungmetaller i Östersjön.

Tungmetaller är en benämning på omkring 60 metalliska grundämnen med hög densitet, minst 4,5g/

cm³ (Bra Böckers Lexikon, 1980). De tungmetaller som främst spritts i Östersjön är kvicksilver, 

kadmium,  bly,  koppar  och  zink.  Flera  utsläppskällor  för  dessa  tungmetaller  finns.  Industrier, 

jordbruk, avloppsvatten, luftnedfall och urlakning från försurade jordar är typiska källor (Karlsson, 

1997). Tungmetallerna, liksom DDT, lagras i sedimenten och tas där upp av organismer som sedan 

för in metallerna i näringskedjan. Kvicksilver, för att ta ett exempel, anrikas i människors och djurs 

centrala nervsystem och kan ge hjärn- och njurskador vilket kan ge upphov till genetiska defekter 

på lång sikt (Iversen, 1979). Karlsson (1997) skriver att senare års analyser visar att halterna av 

kadmium och koppar sjunker i Östersjöns ytvatten. En tänkbar förklaring till det kan vara att den 

ökade organiska produktionen lett till ökad bindning av dessa metaller till sedimenten. Märkligt är 

dock att halterna av kadmium i strömmig från Egentliga Östersjön och upp till Bottenhavet ökar 

(Karlsson, 1997). Bilden är således inte helt klar. Tecken finns också på ökade koncentrationer av 

zink och koppar i Östersjöns organismer (Karlsson, 1997). 

3.4 Oljeföroreningar i Östersjön.

Olja som består av kolväten är en naturlig substans som bakterier och svampar i olika former kan 

bryta ner.  Nedbrytningen kräver dock stora syremängder vilket innebär att ett utsläpp i en liten 
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mottagare, som Östersjön, med liten vattenomsättning får långt större konsekvenser än ett utsläpp 

långt ute i en av världens oceaner. Halterna av kolväten i Östersjöns vatten är cirka tre gånger högre 

än halterna i Nordatlantens vatten (Naturvårdsverket, 2007-01-29). Mängden syre som åtgår för att 

bryta  ner  en  liter  råolja  beräknas  uppgå  till  den  syremängd  som  finns  i  350 000  liter  vatten 

(Elmfors, 1982, sidan 101). Ytterligare en försvårande omständighet i Östersjöns fall är den låga 

temperaturen som gör havets nedbrytning av olja långsam (Leithe-Eriksen, 1992). Oljeutsläppen till 

Östersjön  kommer  från  två  håll:  fartygsrelaterade  utsläpp  och  utsläpp  från  land.  De 

fartygsrelaterade utsläppen kommer antingen från fartygshaverier  eller från olaglig rengöring av 

tankar  och  maskinrum.  Största  utsläppskälla  här  är  den  senare  kategorin.  Enligt 

naturskyddsföreningen (2007-01-29) sker över 1 000 dumpningar per år i Östersjön varav cirka 500 

sker i svenskt vatten. Övervägande del av dumpningarna är små och understiger oftast ett ton. De 

största utsläppen av oljekolväten till Östersjön är dock vad som kallas för diffusa utsläpp från land. 

Dessa diffusa utsläpp beräknas uppgå till tiotusentals ton per år (Naturskyddföreningen, 2007-01-

29). Oljans kolväten är mycket giftiga för organismerna i havet. Fisken drabbas främst om deras 

lekområden förgiftas men klarar sig i övrigt ganska bra eftersom de kan söka sig från områden med 

olja. Långvarigast skador åstadkommer oljan på strandorganismer som lever strax ovan vattenytan. 

Fettet  från  oljan  kan  finnas  kvar  på  stenar  i  decennier  och  orsaka  skada  på  livet  (Voipo  och 

Leinonen, 1984.) De för människan mest uppenbara skadorna torde dock vara de som sjöfåglarna 

drabbas av. Oljan klibbar ihop deras fjäderdräkt varpå fåglarnas skydd mot kylan förstörs. Fåglarna 

går  då en  utdragen och  plågsam död tillmötes.  Under  åren  1994-96 avlivades  omkring  60 000 

oljeskadade fåglar bara längs Gotlands kuster (Naturvårdsverket, 2007-01-29). 

3.5 Dioxiner.

När kolföreningar reagerar med klor bildas dioxiner vilket är några av de giftigaste ämnen som 

människan känner till. Det finns omkring 210 olika typer av dioxiner. Det intag av dioxiner som 

människan kan tillföra sin kropp utan att skador skall uppkomma är inte större än några tiotals 

pikogram, vilket innebär några tiotals miljondelar av ett miljondels gram (Leithe-Eriksen, 1992. 

Sidan 75). De skador som dioxiner ger upphov till i såväl människor som djur är hudskador och 

neurologiska  skador.  Dioxiner  är  ingen  produkt  som  tillverkas  utan  är  en  restprodukt  från 

förbränningsprocesser  ibland  annat  metallsmältverk,  sopförbränningsanläggningar  och  liknande. 

Tidigare  när  klor  användes  av  pappersindustrin  för  att  bleka  papper  var  även  detta  en  stor 

utsläppskälla. Mycket har gjorts för att minska halterna dioxin i Östersjön och halterna har också 
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gått  ner under  de senaste årtiondena och svenskens medelintag av dioxiner  har halverats  sedan 

1970-talet (Darnerud et al., 2000). Trots detta finns rekommendationer till gravida och ammande 

kvinnor om att  äta tämligen begränsade mängder av viss östersjöfångad fisk (Livsmedelsverket, 

2007-01-29).
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4. Eutrofiering.

I  mediernas rapportering och i  debatten benämns problemet  med algblomningar  i  Östersjön för 

övergödning.  Övergödning  är  dock  inte  den  vetenskapliga  termen  för  detta  problem.  Den 

vetenskapliga termen är eutrofiering. Med eutrofiering menas att halterna av närsalter i  havet är 

större än naturligt förekommande vilket påverkar balansen i ekosystemet där. Närsalterna som är 

aktuella för eutrofieringen av Östersjön är kväve (N) och fosfor (P).  Både kväve och fosfor är 

nödvändiga  för  organismerna  i  havet.  Östersjön  är,  i  av  människan  icke  påverkat  tillstånd,  ett 

näringsfattigt hav, ett oligotroft hav. De stora mängder kväve och fosfor som släppts ut i havet under 

1900-talet och de första åren på 2000-talet har dock gjort att Östersjön i dag snarare är ett eutroft 

hav, ett hav med höga halter av närsalter (Jansson, 1997). Ökade halter närsalter i vattnet har ett 

samband med ökad växtlighet i vattnet. 

Mängden kväve och fosfor som behövs för att bygga upp en organism varierar mellan olika arter 

men vissa genomsnittsberäkningar är gjorda. I genomsnitt består ett växtplankton av en fosforatom, 

16 kväveatomer och 106 kolatomer. Räknar vi antal atomer är alltså kvoten mellan kväve och fosfor 

16:1 (Isfeldt, 1992). Räknar vi i stället på viktförhållandet, N/P-kvoten, dem emellan är kvoten 7:1 

eftersom fosforatomen är tyngre än kväveatomen (Johansson, 2006).  Detta  betyder  att  plankton 

behöver sju gånger mer kväve än fosfor för att växa. Detta är intressant då det råder oklarhet i vilket 

ämne som är det begränsande i Östersjön. Med begränsande ämne menas att  om det inte finns 

tillräcklig mängd kväve för att uppfylla sin del av N/P-kvoten kommer det inte spela någon roll hur 

mycket fosfor det finns i vattnet. Kvävet är i det här fallet det begränsande ämnet. Skulle halterna 

av fosfor vara höga vilket skisserats ovan och en tillförsel av kväve skulle ske så kommer det att 

leda till en betydande tillväxt av växtplankton (Elmfors, 1992). Diskussionen om vilket ämne som 

är det begränsande är, vilket vi kommer att se senare, betydelsefull för de åtgärder som politikerna 

sätter in för att mildra eutrofieringsproblemet i Östersjön. 

4.1 Begränsande ämnen i Östersjön.

Vilket  ämne  som är  det  begränsande  i  Östersjön  är  inte  helt  enkelt  att  svara  på.  Det  varierar 

nämligen mellan olika delar av havet och mellan olika organismer. För Kattegatts och Egentliga 

Östersjöns  del  är  kvävet  det  begränsande  ämnet.  Detta  gäller  dock  inte  under  sommaren  då 

cyanobakterierna  begränsas  av  fosfor.  Bottenhavet  utgör  sedan  en  övergångszon  mellan 
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kvävebegränsning  och  fosforbegränsning,  medan  Bottenviken  är  fosforbegränsad  (Elmgren  och 

Larsson, 2006). 

4.2 Algblomningar, ett nytt eller gammalt fenomen?

En  vanlig  uppfattning  verkar  vara  att  algblomningar  såsom  vi  känner  dem  i  dag  med 

ärtsoppeliknande gulgrön gegga är en företeelse som börjat uppträda under senare årtionden. Är 

detta rätt? Frågan är inte helt enkel att besvara eftersom kontinuerliga studier av Östersjöns tillstånd 

inte finns före 1960-talet (Jansson och Dahlberg, 1997). Jansson och Dahlberg (1997) konstaterar 

vidare  att  1940-talets  Östersjö  var  ett  näringsfattigt  hav  med  klart  vatten  och  låg  biologisk 

produktion.  Även  om  det  lokalt  förekom  områden  med  hög  miljöbelastning  beträffande 

näringsämnen redan då, var totalbelastningen av näringsämnen i havet låg. Betyder då denna låga 

belastning av näringsämnen under 1940-talet att algblomningar inte skedde då eller tidigare? 

Svaret på den frågan är nej. Studier av sedimentlager på Östersjöns bottnar påvisar pigmentrester 

från cyanobakterier (Andrén, 2006). Studierna av dessa sedimentlager antyder enligt Andrén (2006) 

till och med att blomningarna av cyanobakterier var kraftigare under inledningen av Littorinastadiet 

för  7-8 000  år  sedan.  I  varje  fall  förekom  blomningar  redan  då.  Granélin  (2006,  sidan  119) 

konstaterar också att cyanobakterier fanns i Östersjön under Littorinastadiet i stor mängd men hon 

konstaterar att  ”en tydlig ökning av cyanoakteriblomningar i  Östersjön har dock ägt rum sedan 

början av 1960-talet”.  Ökad mängd kol i sedimenten tillsammans med ökad halt av pigment från 

cyanobakterier  påvisar sambandet mellan blomningarna och eutrofieringen (Granélin,  2006). Då 

som nu krävdes vissa förutsättningar för cyanobakteriens blomning. Hög temperatur, lugnt väder, 

tillgång till fosfor samt en salthalt under 11,5 promille krävs för bakteriernas tillväxt. Kvävehalten i 

vattnet är inte kritisk för cyanobakterierna eftersom de kan utnyttja kvävet i atmosfären. Denna 

förmåga kallas kvävefixering (Andrén, 2006).

Vår kunskap om algblomningar och cyanobakteriens blomning i synnerhet var tidigare begränsad. 

Under 1800-talet karakteriserades Östersjön som ”ett lågproduktivt hav, vars fiskeavkastning var 

vida mindre än i näringsrika havsområden, som exempelvis Nordsjön” (Isfeldt,  1992, sidan 53). 

Citatet ovan antyder att låga näringshalter var ett problem under den här tiden, problemet skulle 

sedan på bara ett sekel vändas till det motsatta med för höga näringshalter. Vetenskapsmannen Otto 

Pettersson konstaterade i början av 1900-talet att syrehalterna i Östersjöns djuphålor tidvis var så 
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låga  att  fisken  lämnade  dessa  områden  (Isfeldt,  1992).  I  efterhand  framstår  Otto  Petterssons 

konstaterande som ett varningens finger inför framtiden men det skulle ännu dröja många år innan 

forskarna fick problembilden klar för sig. Dock kan det vara så att de ännu inte fått hela bilden klar 

för sig. 

4.3 Blågrönalgen – Cyanobakterien.

I dagligt tal och i mediernas rapportering beskrivs fenomenet med trådformiga sjok av illaluktande 

gegga för algblomning. Detta är inte riktigt korrekt. I själva verket rör det sig om cyanobakterier. 

Att  de  är  blågröna  beror  på  att  de  innehåller  pigment  och  klorofyll  som  de  använder  vid 

fotosyntesen (Granéli, 2006). Cyanobakterien förekommer i omkring 2 000 arter varav ett 40-tal 

bildar gifter som kan vara farliga för levern, njurarna och huden. Människan kan också drabbas av 

feber och magproblem om vi får i oss giftet. För djur är det allvarligare. De kan snabbt drabbas av 

kräkningar, kramper och hög feber som kan leda till döden (Carlsson, 1997). 

Cyanobakterierna  tillhör  jordens  äldsta  organismer  och  är  några  tusendels  millimeter  stora. 

Cyanobakterien är kolonibildande. Hundratals bakterier sitter tillsammans i långa rader, så kallade 

filament. Cyanobakteriens blomning gynnas av varmt, lugnt och soligt väder då de kan dra nytta av 

solljuset för sin fotosyntes. Flera arter har gasblåsor i cellerna vilket ger dem möjlighet att vandra 

upp och ned i vattnet beroende på var tillgången till näringsämnen är som störst (Granéli, 2006). 
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4.3.1 Kvävefixering.

Cyanobakterierna har en speciell egenskap i sin förmåga till kvävefixering. Kvävefixering innebär 

att cyanobakterien kan omvandla kvägas till kväve som behövs för att bygga upp bakteriens massa. 

Processen kräver mycket energi som bakterien får genom fotosyntesen och enzymet nitrogenas. 

Syre  bildas  vid  fotosyntesen  och  syre  förstör  nitrogenas,  därför  finns  två  typer  av  gener  i 

cyanobakteriens filament. De flesta celler avger syre vid sin fotosyntes men en typ av celler som 

kallas hterocyster i filamenten saknar det steg i fotosyntesen som avger syre. Dessa celler innehåller 

enzymet nitrogenas. Cyanobakteriearten Nodulari spumigena består dessutom av en tredje celltyp 

som utvecklas när bakterien håller på att dö. Det är en cell som kan övervintra och börja blomma 

nästa gång förhållandena är de rätta, se figur 7 (Granéli, 2006).

Cell 1: Här sker kväve-
fixeringen.

Cell 2: Här sker foto-
syntesen.

Cell 3: Övervintrande
cell som blir 
aktiv nästa gång
förhållandena är 
de rätta.  

Figur 7. Nodularia spumigena och dess olika celler. (Granéli, 2006. Sidan 117. Modifierad av författaren.)

4.3.2 Begränsande ämnen för cyanobakterien.

Enligt teorin skulle cyanobakteriernas blomning fortsätta så länge det finns fosfor i vattnet, kvävet 

begränsar inte eftersom bakterierna tillgodogör sig kväve genom kvävefixering. Så enkelt verkar det 

dock  inte  vara.  Sommaren  2005  upphörde  cyanobakteriens  blomning  trots  att  åtskilligt  fosfor 

fortfarande fanns i vattnet (Granéli, 2006). Hur förklaras detta?

Enligt beräkningar anses alger och även cyanobakterier växa optimalt vid en kvot mellan kväve (N) 

och fosfor (P) på sju till ett. Tvärtemot vad som gäller i världshaven, där den här kvoten stämmer, 

har  kväve-  och  fosforbelastningen  i  Östersjön  ökat  med  fyra  respektive  åtta  gånger  under  det 

senaste seklet. Fosfortillförseln har alltså varit dubbelt så stor som kvävetillförseln. NP-kvoten är 
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därför  låg  i  Egentliga  Östersjön.  Kvävet  är  således  det  näringsämne  som  först  tar  slut  vid 

blomningarna.  När  konkurrenter  inte  kan  tillväxa  mer  på  grund  av  kvävebrist  borde  alltså  de 

kvävefixerande  cyanobakterierna  gynnas.  Logiskt  sätt  borde  då  kväverening  leda  till  att 

cyanobakterierna gynnas och att  blomningarna därför skulle  bli  än värre.  För att  minska denna 

blomning skulle därför fosforrening, enligt samma logik, vara det bästa (Granéli, 2006).

Granéli (2006) menar vidare att det inte är så enkelt. Det visar sig nämligen att cyanobakteriearten 

Nodularia spumigena lättare kan utnyttja löst oorganiskt kväve i vattnet än kvävgasen i atmosfären. 

Försökt har påvisat att Nodularia spumigenas biomassa minskar med minskad kvävehalt i större 

utsträckning än vad bakteriens biomassa gör vid minskad fosforhalt. Nodularia spumigena visar sig 

kunna utnyttja även små mängder fosfor effektivt. Detta borde då betyda att det är viktigt att minska 

halterna av både kväve och fosfor så att Östersjön får ett underskott av fosfor. Det är inte troligt att 

det  går  eftersom  Östersjön  redan  i  naturligt  tillstånd  har  ett  överskott  av  fosfor,  något  som 

förekomsten av cyanobakterierna långt tillbaka i tiden visar. Fosfor finns bundet i sedimenten och 

kommer att tillföra vattenmassan fosfor under lång tid framöver även om människan stoppade sina 

utsläpp av fosfor helt (Granéli, 2006).

4.3.3 De vanligaste arterna  i Östersjön. 

Följande artbeskrivningar bygger på Granéli, (2006). Många olika arter av cyanobakterier finns i 

Östersjön men det är tre arter som endast återfinns där i havets bräckta vatten. Dessa tre släkten är 

kolonibildande och de ger samtliga upphov till blomningar. 

Arten Anabena finns främst i sötvatten men är också vanlig i kustnära områden i Östersjön där 

mycket näringsämnen från land finns koncentrerade.  Anabena är  dock inte  vanlig ute till  havs. 

Anabena kan vara giftig och fall finns rapporterade från insjöar. 

Aphanizomenon tillhör  också ett  sötvattensläkte  men finns  också i  Östersjön.  Den förekommer 

tillskillnad från Anabena i  öppet  vatten.  Det är  inte  påvisat  att  Aphanizomenon varit  giftig  vid 

blomning  i  Östersjön.  Den  finns  i  vattnet  hela  året  även  om  förekomsten  är  störst  under 

sommarmånaderna. 
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Den mest  och  intensivast  blommande  cyanobakterien  och  därtill  den  mest  kända  är  Nodularia 

spumigena. Blomningarna är så intensiva att de med lätthet syns på sattelitbilder. Blomningen sker 

under juli och augusti. Bakterien producerar nerv- och levergiftet nodularin som ger upphov till de 

skador som tidigare omnämnts. Nodularia spumigena lever enbart i bräckt vatten varför den inte 

finns i Bottenvikens nästan söta vatten eller i Kattegatts alltför salta vatten.

4.4 Denitrifikation.

Vi  har  nu  sett  hur  höga  halter  av  kväve  och  fosfor  påverkar  tillväxten  av  Cyanobakterierna  i 

Östersjön och vilka processer som är aktiva. Det finns en process som verkar till havets fördel som 

bör nämnas. Denitrifikationsprocessen motverkar effekterna av övergödningen genom en kemisk 

reaktion. Denitrifikationen i havet sker genom att bakterier i sedimenten och i vattnet använder sig 

av syre från vattnet, nitraterna (kvävet) och fosfaterna. Kvävet omformas i denna process till gas 

som  avdunstar  upp  i  atmosfären.  Modeller  visar  att  denna  process  tar  hand  om  50-60%  av 

kvävetillskottet.  Trots  detta  höga  tal  räcker  det  inte  för  att  hålla  Östersjön  fri  från  de 

skadeverkningar som övergödningen ställer till med. Men, det är en process som i varje fall lindrar 

skadan något (Jansson, 1997, sidan 428).
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5. Eutrofieringens effekter.

Eutrofieringen  med  tillhörande  blomningar  av  cyanobakterier  har  flera  konsekvenser  för  de 

organismer  som lever  i  Östersjön,  både  kustnära  och  till  havs.  Konsekvenser  finns  också  för 

turismen och fisket.  Därmed får eutrofieringen också ekonomiska konsekvenser för människor i 

kustnära områden. Följande kapitel syftar till att översiktligt beskriva dessa konsekvenser.

5.1 Kustnära biologiska konsekvenser.

Östersjöns  skog,  blåstångsbältet,  är  en  flerårig  brunalgsart  med  stor  betydelse  för  en  mängd 

djurarter. Där kan de söka skydd och lägga sina ägg. Tångskogen utgör också en viktig plats att 

söka föda på för fisken. Man skulle kunna tro att även blåstången gynnas av mycket näring i vattnet 

men så är inte fallet. Detta beror på att tillväxthastigheten hos alger beror på förhållandet mellan 

deras  volym och yta.  Blåstången som tar  upp näring långsamt missgynnas  till  fördel  för  tunna 

trådformiga alger som tar upp kväve och fosfor snabbare. Blåstången konkurreras därför ut av de 

mer  snabbväxande  arterna  (Kautsky  och  Asplund,  2006).  Ett  tydligt  bevis  på  att  blåstången 

missgynnas är det faktum att vi i dag finner den ner till åtta meters djup, vilket skall jämföras med 

det djup på elva meter där den återfanns före andra världskriget (Carlsson, 1997). Orsaken är att den 

ökade produktionen av växtplankton som en följd av eutrofieringen har grumlat vattnet. Blåstången 

som är beroende av ljus tvingas därför bort från djupare delar av bottnarna. Blåstången drabbas 

också av fintrådiga snabbväxande alger som växer direkt på tången och förhindrar därmed tången 

från att tillgodogöra sig ljuset (Kautsky och Asplund, 2006). En annan försvårande omständighet för 

blåstången är att  den förökar sig genom att  lägga sina ägg på klipporna.  På klippor som blivit 

beväxta med andra alger förhindras blåstångens ägg från att få fäste (Carlsson, 1997). Även detta 

bidrar givetvis till blåstångens tillbakagång. 

20



5.2 Biologiska konsekvenser i öppet vatten.

Havet  kan  delas  upp i  två  zoner,  en producerande och en nedbrytande.  I  den  övre zonen som 

sträcker sig ner till cirka 15 meters djup sker primärproduktionen i havet. Det betyder att det är här 

som växterna finns och det är här som syret i havet produceras. Detta sker genom den välkända 

formeln för fotosyntesen.

       Källa: Bonniers multimedialexikon 1996.

Under  primärproduktionszonen  återfinns  sedan  nedbrytningszonen.  Här  sker  ingen  fotosyntes 

eftersom här inte finns något ljus. I nedbrytningszonen kan en slags omvänd fotosyntes sägas råda, 

nedbrytning: 

Källa: Elmfors 1992. Sidan 31.

De djur och växter som dör i Östersjöns vatten sjunker till bottnen där naturens nedbrytningsprocess 

startar.  De  mikroorganismer  som  står  för  nedbrytning  förbrukar,  som  visas  ovan,  syre  för 

nedbrytningen (Leithe-Eriksen, 1992). Samma process finns också i sjöar men får inte lika stora 

konsekvenser  där  eftersom  de  svenska  sjöarna  har  en  höst-  och  en  vårcirkulation  då  hela 

vattenmassan blandas runt. Detta medför att syre tillförs sjöarnas bottnar två gånger per år (Isfeldt, 

1992).  Denna  cirkulation  förekommer  i  stort  inte  i  Östersjön  där  haloklinen  och  termoklinen 

förhindrar den. Östersjön är därför beroende av inflöden av salt och syrerikt vatten från Västerhavet 

för att syrehalterna skall vara acceptabla. Dessa inflöden inträffar med ojämna mellanrum (Leithe-

Eriksen,  1992).  Östersjön  är  således  känsligt  för  rubbningar  i  balansen  mellan  syrehalter  och 

mängden  organsikt  material  som  skall  brytas  ned.  Eutrofieringen  har  inneburit  ökad  organisk 

produktion i Östersjön varför stora problem med syretillgången råder i havet. 

5.3 Bottendöd.

I slutet av 1960-talet presenterade Stig Fonsenius sin doktorsavhandling där han konstaterade att 

syrehalterna  på  Egentliga  Östersjöns  botten  minskade  drastiskt  (Isfäldt,  1992).  En  diskussion 
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liknande den vi har huruvida människan påverkar klimatet i varmare riktning eller inte bröt då ut. 

Ingen visste säkert men det fanns misstankar. Fanns det naturliga förklaringar till de minskande 

syrehalterna eller var det ett resultat av mänsklig aktivitet? Forskningen har sedan 1960-talet visat 

att sambandet mellan övergödning och döda bottnar står tämligen klart. 

Vad händer då på en botten där syreåtgången överstiger syretillförseln? När halterna är nere på 

under 2ml syre per liter vatten kan inte längre fisken leva där. Fortsätter halterna sedan att sjunka 

ner mot 1ml syre per liter vatten dör bottenfaunan (Leithe-Eriksen, 1992). Sedimenten i Östersjön 

består både av organiskt- och oorganiskt material. Andelen organiskt material ökar generellt med 

avståndet från kusten. Sedimentationen nära kusten består ofta av grövre material såsom tång och 

annat  sjögräs.  Det  finare  planktonmaterialet  som  dominerar  primärproduktionen  i  havet 

sedimenterar längre ut till havs eftersom det hålls suspenderat i vattnet längre tid. Vid kusterna rörs 

det  upp  av  vågor  och  strömmar  men  ute  på  djupare  bottnar  får  det  ligga  still  när  det  väl 

sedimenterat. Detta innebär att hårdbottnarna nära kusterna innehåller låga halter organiskt material. 

Sedimenten på de djupare mjukbottnarna till havs innehåller däremot cirka 20% organiskt material 

(Elmfors, 1982, sidan 30). Således är det mjukbottnarna som är känsligast för ökad sedimentation 

av organiskt material. 

När väl syret tagit slut på en botten tar bakterier som inte behöver syre för sin nedbrytning över 

processen.  Dessa  bakterier  använder  sulfat  för  nedbrytningsprocessen.  Detta  har  en  allvarlig 

konsekvens.  Restprodukten  vid  den  här  nedbrytningsprocessen  är  svavelväte,  H2S,  som  är  en 

vattenlöslig illaluktande och giftig gas som effektivt förhindrar allt högre liv där den finns (Isfäldt, 

1992). Sedimenten färgas också svart av det järnsulfid som också bildas i den här processen. Två 

bottentyper  med  dessa  problem  finns,  oxiderande  och  reducerande.  Oxiderande  bottnar 

kännetecknas  av att  syret  tar  slut  först  en bit  ned i  sedimenten.  Under  denna gräns som kallas 

redoxklin råder syrefria förhållanden som endast kan uthärdas av vissa bakterier. På en reducerande 

botten  har  redoxklinen  nått  upp  till  sedimentytan.  Redoxklinen  kan  sedan  vandra  uppåt  i 

vattenmassan vartefter syret tar slut, något som också sker (Elmfors, 1982). I en statlig utredning 

från 1990 (SOU 1990:88) påvisas att svavelväte uppmättes för första gången under 1930-talet i 

Gottlandsdjupet.  Mätningar  från  1978  fram  till  1990  påvisade  sedan  konstant  förekomst  av 

svavelväte i Gotlandsdjupet. Inget tyder på att åren från 1990 till 2006 skulle vara något undantag. 

Vid SMHI:s mätningar hösten 2006 konstaterades att  ”i  norra och västa Gotlandsbassängen var 

syre/svavelväteförhållandena  de  sämsta  som uppmätts”  (SMHI).  De  mätvärden  som uppmättes 

hösten 2006 påvisade svavelväte från 125 meters djup och nedåt (SMHI).
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5.4 Ekonomiska effekter.

De stora mängder alger som driver omkring i havet som en följd av eutrofieringen utgör ett problem 

för nätfisket i Östersjön. Näten sätts helt enkelt igen av algerna (Katusky och Asplund, 2006). Den 

största effekten på fisket torde dock problemet med döda bottnar utgöra. För turismen utgör algerna 

ett problem genom att de spolas upp på stränderna och ruttnar. Detta har lett till att stränder förstörts 

och  till  att  campingplatser  fått  lägga  ner.  Ett  konkret  exempel  på  kostnaderna  för  att  rensa 

stränderna kan vi hämta från Öland 2004. Där uppskattas kostnaden för bara rensningen uppgå till 

hundratusentals kronor. Läggs sedan kostnaden för minskad turism till som en följd av algerna torde 

beloppet uppgå till flera miljoner varje år (Katusky och Asplund, 2006).
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6. Utsläppskällor av kväve och fosfor.

Vi har tidigare konstaterat att såväl kväve som fosfor naturligt finns i Östersjöns vattenmassa och 

sediment.  Vi  har  också  konstaterat  att  koncentrationerna  av  dessa  närsalter  har  ökat  under  det 

senaste seklet som en följd av människans aktiviteter. Sedan sekelskiftet nittonhundra har halterna 

av kväve i tillrinningsvattnet ökat med sju gånger medan fosforhalterna i samma vatten ökat med 

fyra gånger (HELCOM, 2004). Sedan 1960-talet har vetskapen om sambandet mellan närsalterna i 

havet och övergödningsproblematiken stått tämligen klar. Frågan är då om denna kunskap lett till 

minskade  halter  näringsämnen i  havet  under  de  senaste  trettio  åren.  Andersson och  Andersson 

(2006) har undersökt trenden för såväl kväve som fosforutsläppen till Östersjön under de senaste 

trettio  åren.  Figur  8  visar  den  uppdelning  av  Östersjön  i  olika  områden  som  Andersson  och 

Andersson (2006) använt sig av för sin studie. Egentliga Östersjön täcks av område 5-11.  Deras 

resultat visar på en trend av ökade halter kväve i område 6-11 under den senaste trettioårsperioden. 

En trend av sjunkande kvävehalter finns i område 5. Samma trender som kvävehalterna uppvisar för 

aktuella områden visar även fosforhalterna (Andersson och Andersson, 2006). 

Figur 8. Andersson och Anderssons (2006) indelning av Östersjön. 

24



Vilka aktiviteter är det då som bidrar till utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön? Nedan följer 

en översiktlig genomgång av svenska förhållanden gällande Egentliga Östersjön. Bottenviken och 

Bottenhavet, sunden och Kattegatt redovisas inte då problemen med cyanobakteriernas blomning är 

ringa där. Se också tabell 2.  

Jordbruket är en stor utsläppskälla av kväve och fosfor. Stora mängder konstgödsel används årligen 

för att få grödan att  ge större avkastning än vad som annars skulle bli  fallet.  Det huvudsakliga 

läckaget från åkermarken sker när den ligger bar vintertid.  Regn för då med sig närsalterna till 

vattendrag i närheten och så småningom når de också havet. Speciellt är det kväve som urlakas på 

detta sätt eftersom det binds mindre hårt till jorden än vad fosfor gör. Även gödsel som lagras under 

bar himmel bidrar till jordbrukets kväveutsläpp. När luften kommer i kontakt med gödselen sker en 

avgång av kvävgas till luften. Denna kvävgas faller sedan ner över exempelvis Östersjön och bidrar 

därmed till eutrofieringsproblemet (Leithe-Eriksen, 1992). 

Den näst största källan till kväveutsläppen är de kommunala reningsverken och dagvattnet. Detta 

gäller inte fosfor eftersom det är lättare att separera från inkommande avloppsvatten än vad kväve 

är. Den näst största källan till fosforutsläpp är enskilda avlopp (Johansson, 2006). Detta torde vara 

en av förklaringarna till den diskussion vi har om att förbjuda fosfater i tvättmedel. Även luftnedfall 

av kväve är en stor utsläppskälla. Det luftburna kvävet kommer från jordbruket, se ovan, och från 

förbränning  av  fossila  bränslen.  Vid  förbränningen  uppkommer  kväveoxider  som  bidrar  till 

Östersjöns  kvävebelastning  (Leithe-Eriksen,  1992).  Luftnedfallet  beräknas  uppgå  till  cirka  en 

tredjedel av den vattenburna kvävetillförseln (Johansson, 2006). HELCOM (2004) beräknar dock 

det luftburna nedfallet av kväve över Östersjön till cirka en fjärdedel. Fullständig enighet härom 

råder således inte. 

Tabell 2. De olika svenska källorna till kväve- och fosfortillförsel till Egentliga Östersjön. 
(Johansson, 2006. Sidan 26.)

Utsläppskälla Kväve Fosfor
Jordbruksmark 49% 43%
Kommunala reningsverk samt dagvatten 22% 18%
Små avlopp 3% 20%
Industri 3% 5%
Nedfall på sjöar 7% 0%
Hyggen 1% 1%
Övrig skogsmark 11% 11%
Övrig mark 4% 2%
Totalt 100 100
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6.1 Svårigheter med mätningen av vattenburet tillskott av närsalter. 

HELCOM (2004) konstaterar att det är mycket svårt att exakt veta hur mycket kväve och fosfor 

som tillförs Östersjön då det inte är möjligt att mäta detta exakt. Därför är mätningarna snarare 

uppskattningar av belastningen. En annan svårighet uppkommer då trender av utsläppens storlek 

skall spåras. Utsläppens storlek är nämligen kopplad till olika års nederbördsmängder och därmed 

variation i vattendragens vattenföring. Såväl kväve- som fosforutsläppen till Östersjön ökar vid år 

med hög nederbörd och därmed hög vattenföring i vattendragen. För att ändå kunna spåra en trend i 

kväve- och fosfortillförseln använder sig HELCOM (2004) av en metod där de dividerar den årliga 

närsaltstillförseln i ett vattendrag med vattendragets vattenföring för samma år. Vid en jämförelse av 

utsläppsdata för åren 1994 till 2000 kan ingen klar trend i de vattenburna utsläppen av närsalter till 

Östersjön spåras (HELCOM, 2004). Hur fördelar sig då utsläppen av kväve och fosfor mellan de 

olika länderna i Östersjöns dräneringsområde, och hur stora utsläpp rör det sig om?   

6.2 Olika länders andel av de totala utsläppen.

Det är intressant att titta på hur de totala utsläppen av kväve och fosfor till hela Östersjön fördelar 

sig  mellan  de  olika  staterna  i  dräneringsområdet.  Detta  presenteras  i  figur  9  som  behandlar 

kväveutsläppen  och  figur  10  som visar  fosforutsläppen.  Även Skagerack  ingår  i  dessa  värden. 

Endast en liten del av tillförseln bör hamna i Skagerack i alla länders fall utom för Norge där en stor 

del bör hamna i Skagerack och endast en liten del i Östersjön. 

Sverige
21%

Danmark
8%

Tyskland
2%

Polen
25%

Litauen
6%

Lettland
9%

Estland
4%

Ryssland
11%

Finland
14%

Figur 9. Vattenburen kvävetillförsel till Östersjön 2000 av HELCOM-länderna. 
(http://www.helcom.fi/environment2/eutrophication/en_GB/inputs/ 2007-04-26)
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Totalt  tillförde  dessa  länder  omkring  746 000  ton  kväve  till  Östersjön  år  2000.  Till  denna 

kvävetillförsel skall läggas ytterligare mellan en fjärdedel och en tredjedel av denna summa från 

luftnedfall av kväve (HELCOM, 2004 och Johansson, 2006). Detta betyder således att ytterligare 

186 500 till 249 000 ton skall läggas till de 746 000 ton kväve som når havet via vattendragen. Den 

totala kvävebelastningen på Östersjön och Skagerack uppgår då till mellan 932 500 och 1 000 000 

ton per år vid 2000 års belastning.

Nedan presenteras en liknande figur (figur 10) över fosforbelastningen. Den luftburna tillförseln av 

fosfor till havet är i jämförelse med den luftburna tillförseln av kväve i stort sett försumbar. Den 

uppgår till maximalt fem procent och minimalt till en procent (Johansson, 2006). En beräkning på 

tre procent innebär ett luftburet fosfortillskott om ungefär 1 038 ton. 
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Figur 10.  Vattenburen fosfortillförsel till Östersjön 2000 av HELCOM-länderna. (Efter Johansson 2006). 

6.3 Nettotillskott av kväve.

Vid en hastig överblick kan man lätt tro att nettotillskottet av kväve till Östersjön är omkring en 

miljon ton per  år.  Men då glömmer man två processer,  denitrifikationen och cyanobakteriernas 

kvävefixering. Denitrifikationen, som beskrivs i stycke 4.4, innebär att mellan 500 000 och 1 miljon 

ton  kväve  per  år  försvinner  från  Östersjön.  Denitrifikationen  verkar  således  sänkande  på 

kvävehalten.  Cyanobakteriernas  kvävefixering,  som beskrevs i  stycke 4.3.1,  verkar motsatt,  den 
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ökar tillgången på kväve i havet. Beräkningar av den mängd kväve som fixeras av Cyanobakteriern 

varierar mellan 25 000 ton och 500 000 ton (Johansson, 2006. Sidan 28). Nettotillskottet av kväve 

till Östersjön är därför svårt att beräkna. Ytterlighetsberäkningar utifrån ovan presenterade uppgifter 

ger dock följande resultat. En beräkning på maxvärdet för denitrifikationen och ett minimivärde för 

kvävefixering ger ett  nettotillskott  om 25 000 ton per år.  Då de svenska reningsverken står  för 

utsläpp  av  6 500  ton  per  år  blir  det  mycket  intressant  att  rena  dem  ytterligare  om  den  här 

beräkningen  stämmer  (Johansson,  2006,  sidan  28).  En  beräkning  där  minimivärdet  för 

denitrifikationen och ett maxvärde för kvävefixeringen ger ett nettotillskott om cirka 1 miljon ton 

per år. Stämmer den beräkningen blir de svenska reningsverkens utsläpp däremot försumbara. Att 

bättre kunna beräkna detta vore värdefullt.  

6.4 Sambandet mellan belastning och koncentration av närsalter i Östersjön.

Det  är  lätt  att  tro  att  det  finns  ett  enkelt  linjärt  samband  mellan  belastningen  av  närsalter  till 

östersjöns  vatten  och  halten  av  närsalter  i  dess  vatten.  Emellertid  är  det  inte  så  enkelt. 

Helsingforskommissionen (HELCOM) kunde i  slutet  av 1980-talet  påvisa att  halterna av fosfor 

sjönk vilket tolkades som att ansträngningarna att minska närsaltsbelastningen hade givit resultat. 

Det märkliga var dock att kvävehalterna fortsatte att öka under samma period (Wulff, 1995). Även 

senare  forskning  påvisar  att  sambandet  mellan  belastning  och  koncentration  inte  är  entydigt. 

Larsson och Andersson (2004, sidan 1) skriver angående det faktum att koncentrationen av närsalter 

minskade  i  mitten  av  1990-talet,  men  att  fosforhalterna  under  senare  år  ökat  till  toppnivåer 

samtidigt  som kvävehalterna  fortsatt  nedåt  att:  ”Ingen  av  dessa  förändringar  kan  kopplas  till  

ändrad  belastning  från  land,  utan  beror  på  variationer  i  interna  biokemiska  processer  med  

fluktuationer i tillgången på syre som en styrande faktor.” Vilka är då dessa processer?

Den process  som är  den  utlösande  faktorn  för  de naturliga fluktuationerna  är  de oregelbundna 

inflödena av syrerikt och saltare vatten från Västerhavet. Stora inflöden påverkar under lång tid 

mängden och fördelningen av närsalter i  egentliga Östersjöns vatten. Efter stora inflöden verkar 

halterna av fosfor i ytvattnet minska medan en ackumulation sker i djupare vatten under haloklinen. 

Ett exempel på detta är att fosforhalterna i ytvattnet vintertid minskade med omkring 20 procent 

efter ett stort saltvatteninflöde 1993, se figur 11, medan hela vattenmassans fosforinnehåll ökade 

med 100 000 ton.  (Larsson och Andersson, 2004). Stora inflöden av syrerikt vatten verkar således 

sänkande på fosforhalterna i ytvattnet i egentliga Östersjön. 
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Figur 11. Fosfathalten i de översta 10 m av vattenmassan i Landsortsdjupet. 
Larsson och Andersson, 2004.

Kväve reagerar även det på förändringar i syrehalten. Reaktionen är dock den omvända från fosfor. 

Det oorganiska kväve som algerna kan utnyttja omvandlas genom denitrifikationen till  oskadlig 

kvävgas.  Denitrifikationsprocessen  är  effektivast  när  syrehalterna  understiger  1  mg/L.  När 

syrehalterna sedan stiger som följd av ett inflöde från Västerhavet stiger halterna av oorganiskt 

kväve åter vilket då algerna kan utnyttja för sin tillväxt. Enligt beräkningar har den totala mängden 

kväve i  Östersjöns vattenmassa minskat  med uppskattningsvis  en miljon ton under  den senaste 

tioårsperioden. Detta torde vara en viktigare förklaring till de minskade halterna oorganiskt kväve i 

ytvattnet än variationer av inflöden av syrerikt vatten från Kattegatt (Larsson och Andersson, 2004). 

Betyder då detta att belastningen av kväve och fosfor till Östersjön inte spelar någon roll? Nej, så är 

det  självfallet  inte.  Även  om  naturliga  fluktuationer  till  stor  del  kan  förklara  variationer  av 

cyanobakteriens blomning mellan olika år är sambandet långsiktigt tydligt. Larsson och Andersson 

(2004, sidan 4) konstaterar att: ”Vill vi långsiktigt minska övergödningen av Östersjön finns bara en  

väg – att försöka minska flödet av kväve och fosfor via vatten och luft till havet.” 

6.5 Våtmarker.

Våtmarkerna omkring Östersjön bidrar till att hålla halterna av kväve och fosfor nere. De tjänar som 

ett slags filter som binder närsalterna.  Bakterier  i  våtmarkerna bryter ned kvävet samtidigt som 
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växterna där binder både kväve och fosfor till  sig vid sin tillväxt. Ett  försök i  Laholmsbuktens 

dräneringsområde visade att våtmarker där kunde behålla så mycket som hälften av det kväve som 

tillfördes våtmarken. Östersjön kantades i naturligt tillstånd av stora våtmarker men människan har 

dikat ut stora delar av dem för att få tillgång till ny åkermark (Leithe-Eriksen, 1992, sidan 111). Att 

återskapa våtmarker kring Östersjön borde därför vara av stor vikt för att bidra till en minskning av 

kväve- och fosfortillförseln till havet. Det vore däremot fel att påstå att detta räcker för att lösa 

övergödningsproblematiken. Minskade utsläpp torde vara den enda egentliga lösningen. 
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7. Framtidsutsikter.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Östersjön ur ett eutrofieringsperspektiv? För att försöka besvara 

den frågan används här tre indikatorer. Vi har tidigare konstaterat att tre huvudsakliga faktorer i hög 

grad  styr  denna  utveckling;  temperatur,  solljus  och  närsaltshalter.  Dessa  tre  parametrar  är  de 

indikatorer  som används  i  uppsatsen.  Syftet  med  innevarande  kapitel  är  att  försöka  skapa  en 

sammanställd prognos för eutrofieringsutvecklingen med hjälp av ovannämnda faktorers utveckling 

under senare tid. Låt oss börja med temperaturen. 

7.1 Östersjöns temperaturutveckling.

Av betydelse för  eutrofieringsutvecklingen i  Östersjön är  ytvattnets  temperatur.  Hög temperatur 

gynnar  cyanobakterien medan låg  temperatur  missgynnar  den.  Är då temperaturen i  Östersjöns 

ytvatten på väg upp? Temperaturen i ytvattnet varierar naturligtvis mellan olika år av helt naturliga 

orsaker. Frågan är dock hur den pågående klimatförändringen med stigande temperaturer påverkar 

havet? Uppsatsen syftar inte till att behandla orsakerna till klimatförändringen vi kan se utan den 

nöjer sig med att konstatera att medeltemperaturen i Sverige ökat över tid, se figur 12. Hur ser 

påverkan av denna temperaturhöjning över land ut för temperaturutvecklingen i havet? Kan en trend 

spåras? 

Figur 12. Årsmedeltemperaturen i Sverige 1860-2003. (SMHI, 2007.)

Ett sätt att se hur temperaturökningen över land påverkar förhållandena i Östersjön är att studera 

isutbredningen under samma period.   Figur 13 visar visserligen isutbredningen i  Östersjön från 

1650-talet, men figuren täcker också perioden 1860-2003, varför den är jämförbar med figur 12. 

Figuren  antyder  att  temperaturen  i  Östersjöns  vatten  under  senare  årtionden  har  ökat  eftersom 

isutbredningen har minskat. 
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Figur 13. Havsisens utbredning på Östersjön 1650 till nutid. (SMHI, 2007.)

Klarare blir bilden när vi studerar ytvattentemperaturen mer i detalj under perioden 1990 fram till 

2004. Figur 14 nedan visar en tydlig trend för de här åren även om variationen mellan olika år är 

betydande. Som framgår av figuren är den linjära medeltemperaturen ökande under perioden. 

Figur 14. Temperaturutvecklingen i Östersjöns ytvatten 1990-2004.  (Siegel m. fl. 2006.)

Figur  14  påvisar  alltså  en  temperaturökning  i  Östersjöns  ytvatten  under  perioden  1990-2004. 

Årsmedeltemperaturen i vattnet har ökat med 0,8 grader under perioden (Siegel, m.fl., 2006, sidan 
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129). Teoretiskt skulle denna temperaturökning bara ha skett vintertid och därmed inte påverkat 

cyanobakteriens  blomning  då  denna  sker  sommartid.  Emellertid  är  det  just  under  de  kritiska 

sommarmånaderna  som  temperaturen  har  ökat  mest,  se  figur  15.  Figuren  visar  att 

temperaturökningen varit störst i Bottenhavet (point 19) och något mindre i Arkonabassängen (point 

6) och i Gotlandsbassängen (point 15). Störst var medeltemperaturökningen i Bottenhavet under juli 

månad med en ökning på omkring 4 grader för perioden 1990-2003 (Siegel, m.fl., 2006, sidan 128). 

Temperaturökningen var också markant i Arkonabassägen och Gotlandsbassängen, vilket i det här 

sammanhanget är allvarligare eftersom båda bassängerna uppfyller de andra krav som behövs för 

cyanobakteriens blomning. 

Således kan vi  konstatera  att  fortsatt  ökad havsvattentemperatur  i  linje med klimatforskningens 

modeller ytterligare kommer att bidra till att förstärka cyanobakteriens blomningar i Östersjön.

Figur 15. Ytvattentemperaturens utveckling månad för månad 1990-2003 för Bottenhavet, Arkonabassängen och 
Gotlandsbassägen. Point är liktydigt med Arkonabassängen, point 15 med Gotlandsbassängen och point 19 med 

Bottenhavet. (Siegel, m.fl., 2006)
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7.2 Solaktiviteten över Östersjön.

Somrar med många soltimmar stimulerar cyanobakteriens blomning. I figur 16 nedan framgår att 

antalet soltimmar successivt ökat under den senaste tjugoårsperioden. Variationen är stor mellan 

åren men studerar vi den linjära trenden ökar antalet soltimmar från år till år. I medeltal är ökningen 

0,6 procent per år (SMHI, 2007). Figur 16 beskriver trenden för hela året men ett rimligt antagande 

är att det även gäller sommarmånaderna.

Figur 16. Antal soltimmar vid SMHI:s stationer 1983-2004. (SMHI, 2007.)

Flera av stationerna ligger i inlandet varför diagrammet skulle kunna vara missvisande. Solsken 

över Karlstad påverkar ju inte cyanobakteriens blomning i Östersjön. Intressant är därför att se om 

trenden är den samma för den station som ligger mitt i Östersjön, nämligen Visby. I figur 17 visas 

utvecklingen för Visby. 

Figur 17. Antal soltimmar i Visby 1983-2004. (Omgjord efter SMHI, 2007.)
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Av figuren framgår att trenden är den samma för Visby. Antalet soltimmar verkar öka under de 

senast tjugotalet åren. Hur skall vi kunna förklara den här trenden? En möjlighet är att vi ser den 

pågående klimatförändringen här.  Enligt  beräkningar  som presenteras av SMHI kommer antalet 

soltimmar över Gotland dock inte att  förändras nämnvärt under innevarande århundrade (SMHI 

2009). 

7.3 Närsaltsbelastning.

I  stycke 4.3.2 konstaterades  att  cyanobakterien behöver  såväl  fosfor  som kväve för  sin tillväxt 

varför båda dessa närsalter kan sägas vara begränsande för bakterien. Således är både fosfor- och 

kvävebelastningen på Östersjön av intresse för att kunna göra en framtidsprognos. Låt oss börja 

med  kvävebelastningen  och  konstatera  att  den  tillförs  havet  som luftnedfall  såväl  som genom 

vattentransport  från  avrinningsområdet.  Trots  att  vi  tidigare  under  stycke  4.3.2  konstaterat  att 

cyanobakterien  har  svårare  att  tillgodogöra  sig  luftburen  kvävgas  genom  kvävefixering  än  att 

tillgodogöra  sig  oorganiskt  kväve  i  vattnet  är  det  luftburna  kvävet  av  intresse  eftersom 

kvävefixering  trots  allt  förekommer.  HELCOM  har  sedan  2005  inkluderat  det  luftburna 

kvävenedfallet i sina modeller för att bedöma hur olika stora närsaltstillskott kommer att påverka 

eutrofieringssituationen i Östersjön. Syftet från HELCOM:s sida är att se vilka åtgärder mot eutrofi-

eringen som är de mest kostnadseffektiva för Östersjöns olika delar (Bartnicki och van Loon, 2006). 

7.3.1 Framtida luftburen kvävebelastning.

Alla uppgifter under rubrik 7.3.1 är hämtade från Bartnicki och van Loon (2006). Ungefär 25% av 

det kväve som belastar Östersjön kommer från luftnedfall. Omkring 40% av detta kommer sedan 

från områden utanför Östersjöns dräneringsområde. Detta medför att enbart Östersjöländerna inte 

själva kan påverka utsläppen till havet. Trots detta har Östersjöländerna enats om begränsningar av 

det luftburna kvävet som tillförs havet i form av kväveoxid från förbränning av fossila bränslen och 

ammoniak från jordbruket  i  Göteborgsprotokollet.  Sverige,  Danmark,  Finland och Tyskland har 

problem med att möta den här minskningen av utsläppen av kväveoxid på grund av dessa länders 

stora trafikvolym. Länder som de baltiska, Polen och Ryssland har redan nått de nivåer som sattes i 

Göteborgsprotokollet.  Danmark,  Finland  och  Tyskland  har  dessutom  problem  att  nå  målen 

beträffande utsläppen av ammoniak. 
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Bartnicki och van Loon (2006) använder sig av tre scenarier för att bedöma belastningen år 2010 

jämfört med belastningen år 2003. Enligt scenario ett kommer belastningen att öka, enligt scenario 

två  kommer  belastningen  att  minska  betydligt.  Enligt  det  tredje  scenariot  som  innebär  att 

föresatserna i Göteborgsprotokollet uppfylls kommer belastningen att minska något, se tabell 3. 

Tabell 3. Belastningsförändring av luftburet kväve till Egentliga Östersjön 
och  Östersjön  som helhet  till  år  2010 jämfört  med belastningen 2003. 
Enheten är tusentals ton kväve. (Bartnicki och von Loon 2006).

Deposition Egentliga Östersjön Hela Östersjön 

2003 121,6 217,4

Scenario 1 127,0 223,1

Scenario 2 114,8 201,9

Göteborgsprotokollet 120,8 215,9

Konstateras kan, alltså att oavsett vilket av de scenarier som Bartnicki och von Loon (2006) ser 

beträffande  det  luftburna  kvävet  till  Egentliga  Östersjön  och  Östersjön  som  helhet,  kommer 

belastningen  inte  att  förändras  drastiskt.   Beräkningarna  innehåller  dock  osäkerheter  då  de 

meteorologiska  förhållandena  starkt  påverkar  kvävenedfallet.  De  meteorologiska  förhållandena 

varierar från år till år och dessutom är de inte kända för år 2010. Ytterligare en svårighet finns vid 

beräknandet av framtida kvävenedfall över Östersjön. Så mycket som 40% av nedfallet kommer 

från  källor  utanför  dräneringsområdet.  Stora  utsläpp  kommer  från  Storbritannien,  sjöfarten  på 

Nordsjön, Frankrike, Vitryssland och Ukraina (Bartnicki och von Loon, 2006). Dessa länders och 

sjöfartens  utsläpp påverkar  alltså  Östersjön i  betydande utsträckning  men det  är  svårt  att  inom 

ramen för Östersjöländernas miljösamarbete påverka detta. Det ligger utanför deras juristriktion.  
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Frågan är dock hur utvecklingen av nedfallet sett ut tillbaka i tiden. Tabell 4 visar hur utvecklingen 

varit mellan åren 1996 och 2000. Notera hur nedfallet varierar mellan olika år till följd av skiftande 

meteorologiska förhållanden under åren.

Tabell  4.  Belastning  av  luftburet  kväve  till  Egentliga  Östersjön  och 
Östersjön som helhet 1996, 1997, 1998 och 2000. Enheten är tusentals ton 
kväve. (Bartnicki och von Loon 2006).

Deposition Egentliga Östersjön Hela Östersjön 

1996 114,1 195,9

1997 94,5 165,1

1998 123,7 214,6

2000 126,9 232,0

Medeltal 114,8 201,9

 

Slutsatsen vi kan dra av detta är att vi inte kan se fram mot några större förändringar i positiv 

riktning beträffande nedfallet av luftburet kväve till Egentliga Östersjön eller Östersjön som helhet. 

Håller den senaste tioårsperiodens trend i sig kan vi snarare vänta oss en svag ökning av nedfallet. 

7.3.2 Vattenburen kvävetillförsel.

Eftersom ungefär  25% av kvävetillförseln  till  Östersjön  sker  genom luftnedfall  betyder  det  att 

omkring 75% av kvävetillskottet kommer vattenburet till Östersjön. Halterna har under hela 1900-

talet ökat men var som högst under 1980- och 1990-talen. Jämfört med sekelskiftet 1900 är det 

vattenburna kvävetillskottet i början av tjugohundratalet sju gånger högre (HELCOM, 2004). 

Att estimera framtida vattenburna utsläpp av kväve till Östersjön är svårt. Ett sätt att försöka är 

dock  att  titta  på  den  långsiktiga  trend  som  vi  sett  under  senare  årtionden.  Den  vattenburna 

belastningen  av  kväve  minskade  med  fem procent  under  perioden 1996-2005 (Knuuttila  2007, 

sidan.  1).  Beträffande utsläppen från punktkällor  såsom industrier  och reningsverk har renings-

arbetet gett önskad effekt. När det gäller utsläppen från diffusa källor såsom jordbruk har målen för 

utsläppsminskningen  inte  nåtts  (Knuuttila  2007,  sidan.  1).  Baserat  på  konstaterandet  att  de 

vattenburna kväveutsläppen till Östersjön faktiskt har minskat under den ovan beskrivna perioden 

kan  ett  visst  hopp  om  fortsatta  minskningar  skönjas.  Fram  för  allt  i  ljuset  av  den  politiska 
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medvetenhet som råder. Den stora politiska svårigheten torde dock vara kvar i form av framtida 

jordbrukspolitik. Obekväma beslut krävs troligen för att vi skall se en minskning av kväveutsläpp 

även från denna källa. 

HELCOM har i en rapport – Eutrophication in the Baltic Sea – (2007) resonerat kring frågan om 

framtida vattenburet kväve till Östersjön. De konstaterar att de åtgärder som vidtagits för att ta bort 

kväve bör innebära att den vattenburna kvävebelastningen bör sjunka i framtiden från punktkällor 

såsom industrier och reningsverk. Lokalt kan dock belastningen från punktkällor fortsätta att vara 

hög.  Det  stora  frågetecknet  enligt  rapporten  gäller  jordbruket.  En  minskning  är  trolig  men 

brasklappen  är  en  eventuell  framtida  ökning  av  jordbrukets  användning  av  gödningsmedel  i 

Ryssland och de baltiska länderna samt Polen. Nyckeln till framgång enligt HELCOM (2007) är 

just jordbruket. 

7.3.3 Vattenburen fosfortillförsel.

Till  skillnad  från  kvävetillförseln  som  till  betydande  del  (ca  25%)  sker  via  luftnedfall  står 

luftnedfallet av fosfor för endast 1-5% av den totala tillförseln av fosfor till Östersjön. Resterande 

del av fosfortillförseln sker således genom vattenburen tillförsel. Uppskattningar visar att av den 

vattenburna tillförseln av fosfor står jordbruk och skogsbruk för ungefär hälften (Helcom, 2004). 

Punktkällor såsom reningsverk, städer och liknande stod för ca 25% av den vattenburna tillförseln 

och bakgrundskällor stod för den sista fjärdedelen (Helcom, 2005). 

Att sia om framtida belastning av fosfor till Östersjön är också det svårt. Några indikatorer finns 

dock  som kan  hjälpa  oss  att  få  en  bild  av  framtiden.  Om vi  börjar  med  att  studera  svenska 

förhållanden  så  kan  vi  konstatera  att  Naturvårdsverket  (2006)  har  som delmål  för  de  svenska 

utsläppen av  vattenburen  fosfor  att  de  skall  minska  med 20% i  förhållande  till  1995 års  nivå. 

Naturvårdsverket  skriver  vidare att  det  kommer att  bli  svårt  att  nå detta  mål.  Naturvårdsverket 

konstaterar dessutom att reducerade svenska utsläpp av fosfor inte ger någon genomgripande effekt 

på  fosforhalterna  i  öppna  Östersjön.  Därför  betonar  man  att  ambitionsnivån  för  att  minska 

fosforbelastningen på Östersjön måste öka markant även på det internationella planet. Men arbetet 

med att minska de svenska utsläppen bör fortsätta även i Sverige till exempel genom att fokusera på 

enskilda avlopp i känsliga områden (Naturvårdsverket, 2006)
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De svenska fosforutsläppen är i dag väsentligt mindre än under 1970-talet. Under 1970-talet var 

utsläppen ca 13 000 ton per år för att under år 2000 vara nere i ca 3 000 ton (Naturvårdsverket, 

2006, sidan 30). Detta visar att det går att göra något för att reducera utsläppen. HELCOM spelar en 

viktig roll för att minska utsläppen genom att till exempel trycka på utbyggnaden av reningsverk i 

Östersjöns dräneringsområde. Detta är viktigt eftersom bristande rening av avloppsvatten är en stor 

utsläppskälla av fosfor till Östersjön. EU driver också på genom att satsa stora belopp för att bygga 

ut reningen i de nya medlemsstaterna Polen, Litauen, Lettland och Estland (Naturvårdsverket 2006). 

EU:s  lagar  för  miljöskydd  är  viktiga  för  att  få  ner  utsläppen  eftersom de  binder  det  enskilda 

medlemslandet och dess myndigheter vid EU:s direktiv på området. EU har dessutom möjlighet att 

vidta  rättsliga  åtgärder  mot  det  medlemsland  som  inte  följer  direktiven  vilket  frivilliga 

organisationer inte har (Ebbesson, 2006). Den stora utmaningen är således att få med Ryssland och 

Vitryssland i ett samarbete för att rena deras avloppsvatten bättre. Flera länder inom EU diskuterar 

eller  har  redan förbjudit  fosfor i  tvättmedel.  Skulle  ett  sådant  förbud bli  generellt  påverkar  det 

utsläppen av fosfor i rätt riktning, dvs. nedåt. 

Återstår frågan om jordbruket. Trots att fosforgödningen på svenska åkrar är nere på 1906 års nivå 

samt att det finns fler fosforfällor såsom våtmarker vid våra vattendrag än någonsin tidigare syns 

bara obetydliga minskningar i urlakningen av fosfor från svensk jordbruksmark. I Sverige finns 

inga stora reduktioner kvar att göra av fosforurlakningen från jordbruksmarken men i andra länder 

runt Östersjön finns mer att göra. Men, det kommer att ta lång tid att få ner fosforutsläppen från 

jordbruket. Detta eftersom det handlar om att förändra människors beteenden snarare än att använda 

nya tekniker. Ett annat skäl till att det kommer att ta lång tid att få ner amplituden av urlakningen av 

fosfor från jordbruksmark är att det finns en fördröjning mellan minskad fosforanvändning på dessa 

marker och halterna i havet. Det är således inte bara att vrida på en kran så minskar jordbrukets del 

av fosforutsläppen till Östersjön (Hoffman, 2006).

Det som kanske ändå talar mest mot en snabb reduktion av fosforhalterna i Östersjöns vatten är den 

magasinering av fosfor som skett i bottnarnas sediment under lång tid. När syrefria förhållanden 

råder på en botten löses stora mängder fosfor ut ur sedimenten. Denna fosfor kan sedan genom 

omblandning i vattenmassan nå det belysta vattenskiktet där det gynnar tillväxten av cyanobakterier 

(Brattberg, 2006).

Det är således svårt  att ge någon entydig bild av den framtida fosforbelastningen på Östersjön. 

Halterna bör sjunka i framtiden eftersom reningsverk byggs ut  och enskilda avlopp utan rening 
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ersätts av antingen kommunala avlopp eller enskilda avlopp med rening. Användningen av fosfor i 

jordbruket bör gå ner med ökad kunskap och politiska beslut. Dock gäller samma brasklapp här som 

för det vattenburna kvävet. Framtida jordbruksutveckling i Ryssland, de baltiska länderna och Polen 

är nyckeln. Förbud mot fosfor i tvättmedel bör också hjälpa. 

Som tidigare konstaterats uppgår den luftburna fosforbelastningen till Östersjön till maximalt fem 

procent. Eftersom detta kan betraktas som relativt försumbart i sammanhanget väljer jag att inte 

närmare beröra denna del. 
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8. Analys.

Jag har i uppsatsen försökt närma mig frågan om Östersjöns framtid ur ett eutrofieringsperspektiv. 

Kommer problemen fortsätta att förvärras eller har den medvetenhet bland politiker, företagare och 

allmänhet som finns inneburit att trenden vänts? Tre faktorer styr blomningen av cyanobakterierna i 

Östersjön; vattentemperatur, solljus och halterna av närsalter. 

Analysen  av  de  data  som  presenteras  i  uppsatsen  beträffande  den  första  indikatorn,  vattnets 

temperaturutveckling, pekar i en tydlig riktning. Att vattentemperaturen ökat under senare årtionden 

är  inte  särskilt  förvånande  eftersom  klimatförändringen  inneburit  att  årets  medeltemperatur  i 

lufthavet  ökat.  Eftersom  vattnet  reflekterar  skillnader  i  lutens  temperatur  är  tesen  att  ökad 

lufttemperatur också innebär ökad vattentemperatur given. De data som presenteras i uppsatsen ger 

tydligt  stöd  för  denna  tes.  Vi  kan  se  trenden  på  minskad  isutbredning  om vintrarna  och  ökad 

temperatur i vattenmassan under hela året. Data visar dessutom att temperaturöverskottet tenderar 

till  att  bli  särskilt  stort  under  de  för  algblomningarna  kritiska  sommarmånaderna.  Givet  att 

temperaturhöjningen  på  jorden  fortskrider  enligt  de  klimatmodeller  som  t.ex.  IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) tagit fram kan vi med stor grad av sannolikhet säga 

att även temperaturerna i Östersjöns vatten kommer att öka i framtiden, dock oklart hur fort och hur 

mycket. 

Uppsatsens andra indikator, antalet soltimmar över Östersjön, pekar i samma riktning. Data från 

SMHI påvisar en tydlig trend. Antalet soltimmar ökar över landet med i genomsnitt 0,6% under den 

senaste tjugoårsperioden. När data för Visby, som ju är lokaliserat centralt i Egentliga Östersjön, 

analyseras finner vi en liknande trend som för riket i stort. Tidigare konstaterades att solljus är en 

förutsättning för Cyanobakteriens blomningar. Den framtida utvecklingen av antalet soltimmar över 

Östersjön pekar enligt beräkningar gjorda av SMHI på att antalet soltimmar kommer att öka men 

inte  i  någon större  omfattning.  Det  är  således  oklart  hur  denna  indikator  kommer  att  påverka 

framtida algblomningsproblem. De senaste två decenniernas utveckling av antalet soltimmar över 

Gotland antyder dock att någon minskning inte är att räkna med. Indikatorn hjälper oss dock inte i 

någon större utsträckning att bedöma den framtida eutrofieringssituationen i Österjön. 

Vår tredje indikator, närsaltsbelastningen, påvisar inte några entydiga framtidsutsikter. Prognosen 

för luftburet kväve visar att detta nedfall kan öka i framtiden. Emellertid är detta starkt kopplat till 

utvecklingen  inom transportsektorn  i  närområdet.  Prognoserna  pekar  på  en  ökning  inom detta 
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område varför det är rimligt att anta att det framtida nedfallet över Östersjön av kväve kommer att 

öka. 

Prognoserna för vattenburet kväve och fosfor påvisar för närvarande en tydlig trend. Tillförseln har 

under  senare  år  minskat  något.  Detta  beror  på  att  reningen  av  punktutsläppskällor  har  blivit 

effektivare. Fler reningsanläggningar vid industrier och fler reningsverk har byggts. Rimligen bör 

denna utbyggnad fortsätta i  framtiden varför en fortsatt  reduktion av kväve- och fosfortillförsel 

vattenledes  bör  ske.  Den  stora  osäkerhetsfaktorn  i  sammanhanget  är  som  tidigare  nämnts 

jordbrukets utveckling,  och då speciellt  i  Ryssland,  Baltikum och Polen.  Jordbruket här kan gå 

samma väg som den i väst med reducerade utsläpp av närsalter. Men utvecklingen kan också gå åt 

andra hållet med ett mer intensivt jordbruk med ökade utsläpp av närsalter som följd. Den tredje 

indikatorn  är  således  osäker  men  jag  bedömer  ändå  att  själva  kunskapen  om  eutrofierings-

problematiken bör innebära att  scenariot  med minskad tillförsel  av vattenburna närsalter  är  det 

rimligaste antagandet. 
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9. Slutsatser.

Analysen av de tre i uppsatsen beskrivna indikatorerna ger inga riktigt entydiga svar. Trots detta 

anser jag att  man kan dra vissa slutsatser om den framtida utvecklingen.  Klimatförändringarna 

kommer med stor säkerhet fortsätta och innebära att uppvärmningen av Östersjöns vatten även den 

kommer  att  fortsätta.  Detta  är  därmed  en  komponent  som talar  för  fortsatt  förvärring  av  alg-

blomningsproblematiken. Som en delkomponent av den pågående klimatförändingen konstaterade 

vi också att antalet soltimmar över Östersjön har tenderat till att öka något under senare årtionden. 

Dock bör ökningen inte blir särdeles signifikant enligt  SMHI:s klimatmodeller. Konstateras kan 

dock  att  även  denna  indikator  verkar  för  att  försämra  förutsättningarna  för  minskad  framtida 

algblomning

Indikator tre pekar inbördes åt olika håll. Tendensen för den luftburna kvävetillförseln är att detta 

kommer öka i framtiden. Detta går stick i stäv med tendensen för den vattenburna tillförseln av 

såväl kväve som fosfor. Här pekar utvecklingen under senare tid på en framtida minskning. Även 

HELCOMs uppskattningar av framtida vattenburna utsläpp pekar i denna riktning. Då den luftburna 

fosfortillförslen  är  så  ringa  har  inte  detta  undersökts  närmare  i  uppsatsen.  En  ytterligare 

komplicerande  faktor  är  att  utvecklingen  av  den  vattenburna  tillförseln  skulle  kunna  öka  om 

jordbruket intensifieras i den östra delen av dräneringsområdet. Dessa saker måste således vägas 

mot varandra för att skapa ett mer tydligt framtidsscenario. Tidigare i uppsatsen konstaterades att 

den  luftburna  kvävetillförseln  står  för  mellan  en  fjärdedel  och  en  tredjedel  av  det  totala 

kvävetillskottet. Rimligtvis innebär detta att den framtida trenden för kvävetillförsel är negativ, dvs. 

att utsläppen minskar. Det samma bör gälla för fosforutsläppen eftersom den luftburna delen är så 

liten och inte bör kunna påverka den trend av minskade fosforutsläpp som finns och som även 

troligen gäller den framtida trenden. Sammanvägningen pekar alltså på att den tredje indikatorn 

antyder en annan framtida utveckling än de två första indikatorerna. 

Förhållandet mellan det tre indikatorerna måste också göras för att kunna prognostisera framtiden. 

Indikator tre bör vara den indikator som är viktigast i sammanhanget. Detta av två skäl. För det 

första är detta den indikator är av dominerande betydelse. Forskningen har visat att halterna av 

kväve och fosfor har ökat mångfallt under 1900-talet. Detta har också inneburit att algblomningarna 

blivit fler och värre under samma sekel. Temperaturen och antalet soltimmar har inte ökat i samma 

omfattning under perioden varför deras betydelse är mindre i sammanhanget. Det andra skälet är att 

vi  lokalt  runt Östersjön har betydligt  lättare  att  påverka denna indikator än de två övriga.  Den 
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kunskap som nu finns hos politiker, allmänhet och andra beslutsfattare kring problemet bör rimligen 

innebära att  de förbättringar  av reningen som ägt rum under senare årtionden bör fortsätta.  Ett 

exempel på att detta medvetande finns är konsumentkraven på fosfatfria tvättmedel. Faran som vi 

har identifierat ligger i jordbrukets utveckling i öst men just denna medvetenhet och kunskap tror 

jag är avgörande för undanröjandet att denna farhåga. 

Kanske kan också en fortsatt  diskussion om klimatförändringarna innebära att  användningen av 

fossila bränslen kommer att minska. En sådan minskning skulle i så fall innebära att det luftburna 

kvävenedfallet kan reduceras. Vi har dock inte sett några sådana minskningar ännu och enligt min 

bedömning kommer det att dröja innan vi gör det. 

Min slutsats  är  sammanfattningsvis  att  jag,  baserat  på mina indikatorer,  anser att  framtiden för 

Östersjön ur ett eutrofieringsperspektiv är ljusare än på mycket länge. Utvecklingen kommer att gå 

långsamt men den pekar åt rätt håll. Kunskap, medvetenhet och faktiska data pekar i denna riktning. 
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Sammanfattning.

Östersjön  är  ett  hav  som  även  i  av  människans  verksamhet  opåverkat  tillstånd  drabbas  av 

återkommande  algblomningar.  Sedan  människan  börjat  påverka  havet  har  frekvensen  av 

algblomningarna ökat. Den mänskliga påverkan består huvudsakligen i utsläpp av närsalter såsom 

fosfor och kväve till Östersjöns vatten men även av vår klimatpåverkan.  

Problemen  med  algblomningarna  är  såväl  biologiska,  ekonomiska  som  estetiska.  Biologiskt 

påverkar det balansen i ekosystemet genom att bakterierna efter blomningen bryts ner. Till denna 

process åtgår syre vilket ofta är en bristvara i Östersjön på grund av havets begränsade vattenutbyte 

med Atlanten.  Kronisk syrebrist  och bildande av giftigt  svavelväte på stora delar av Östersjöns 

djupare bottnar blir konsekvensen. Denna syrebrist förhindrar effektivt allt liv ovanför bakterienivå 

i dessa områden. Detta får även en ekonomisk konsekvens eftersom torsken är beroende av dessa 

djupområden för sin reproduktion. En annan ekonomisk konsekvens hänger ihop med den estetiska 

effekten. Algblomningarna med sina sjok av grumligt illaluktande gulgrönt vatten inträder oftast 

under tursitsäsongen varför även denna industri drabbas.  

Uppsatsen analyserar trender och framtidsprognoser för tre indikatorer som påverkar frekvensen av 

algblomningarna  i  Östersjön.  De tre  indikatorerna  är;  utsläpp av  kväve  och  fosfor,  temperatur-

förändringar och förändringar beträffande antalet soltimmar över Östersjön. Algblomningarna, som 

egentligen  är  blomningar  av  cyanobakterier,  styrs  av  dessa  tre  parameterar.  Uppsatsens 

frågeställning är hurvida problemet kommer att  förvärras i  framtiden eller  om vår kunskap och 

insikt i problemet burit och kommer att bära frukt i form av effektiva åtgärder mot eutrofieringen 

med minskad frekvens av algblomningar som följd?

Uppsatsens analys visar att de tre indikatorerna pekar åt lite olika håll. Klimatet kommer med all 

sannolikhet fortsätta bli varmare varför denna indikator tenderar verka förstärkande i framtiden. 

Den andra indikatorn, antalet soltimmar, kommer enligt modeller endast att öka svagt. Detta innebär 

att  även denna indikator kommer förstärka problematiken i  framtiden,  om än svagt.  Den tredje 

indikatorn, utsläppen av närsalter, pekar i olika riktningar. Trenden för den vattenburna andelen av 

tillskotten  till  Östersjön  pekar  på  en  minskning  i  framtiden.  Det  luftburna  tillskottet  kommer 

däremot troligen att  öka i  framtiden.  Då den vattenburna delen är  den största  är  det  troligt  att 

tillskottet av närsalter till Östersjön kommer minska något framöver. Denna indikator verkar således 

i  motsatt  riktning  kontra  de  två  förstnämnda.  Uppsatsens  slutsats  förutspår  en  svagt  förbättrad 
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situation för Östersjön ur  ett  eutrofieringsperspektiv.  Inte  minst  den insikt  som i  dag finns  hos 

politiker och allmänhet stödjer denna slutsats. De positiva förändringarna kommer att gå långsamt 

men den negativa trenden torde vara bruten. 
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