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Problemet med för mycket näring i havet kan tyckas enkelt, 
men det finns många frågor som fortfarande väntar på enty-
diga svar. vilka ämnen är viktigast att rena? Hur skiljer sig 
olika havsområden åt? kan vi påskynda återhämtningen?...
och har redan genomförda åtgärder haft förväntad effekt?

Åtgärder mot övergödning är alltid kostsamma, men 
frågan är om vi verkligen har råd att låta bli. att få bukt 
med problemet kan ta tid, men, som vår krönikör poängterar, 
bryta trenden kan vi göra redan nu.

tanken med detta temanummer är att förklara grun-
derna till problemet med övergödning, och ge en överblick 
över det aktuella forskningsläget. vi har även låtit några 
intressanta personer få uttala sig om vad de tycker borde 
vara nästa steg mot ett friskare hav. 

att många olika åtgärder är på gång att utredas kan 
kanske kännas en aning trösterikt när vi snart står inför årets 
sommarsäsong. vi vill inte bara slippa att bada i en soppa 
av cyanobakterier, vi vill även känna att våra beslutsfattare 
tar kloka beslut kring förvaltningen av våra värdefulla hav.

trevlig läsning!                                            redaktionen

För mycket näring

HavsUtsikt är en tidskrift om svensk havsforskning och havets resurser
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KrÖniKA 

Har vi råd att vänta?

anders alm är biolog, och har 
arbetat över 25 år med inter-
nationella havsfrågor inom 
fn, världsbanken samt på 
miljödepartementet där han 
var sveriges chefsförhandlare 
till Helcom. Han jobbar nu på 
nordiska investeringsbanken 
för att utveckla projekt för att 
rädda Östersjön.

På trettio år kan mycket hända – eller nästan ingenting. mitt första jobb var att utveckla ett 

miljökontrollprogram för kalmar läns kuster och under två underbara år besökte vi varenda 

större vik i länet. miljögifter, säldöd, sjuka ålar och marint skräp var problem som idag 

verkar ha lösts, men annars var Östersjön i ganska skapligt skick.  vattnet var klart och för det 

mesta fanns det fin blåstång vid sten- och klippstränderna. som ivrig sportfiskare kunde man pilka 

hur mycket torsk som helst och vi drog upp stora gäddor nästan varje gång vi var ute och fiskade. 

idag åker jag till samma fiskeplatser med mina söner och vi får inte ett napp. Blåstången är 

sedan länge borta.

visst händer det mycket positivt inom havsmiljöarbetet, men samtidigt kan man inte undgå att 

slås av hur snabbt det går att förstöra, och hur svårt det är att bryta trender och återställa. under 

trettio år har övergödningen bara blivit värre, döda bottnar breder ut sig och algerna frodas både 

i gäddvikarna och ute till havs. Östersjöns ekosystem är rubbat och fisket är i kris. gädda och 

abborre har försvunnit längs ostkusten medan spigg och skarpsill tar över. Bestånden av ål och 

vildlax är i bedrövligt skick. vi hoppar av glädje för att torsken har ökat lite de senaste åren, trots 

att bestånden bara är en bråkdel av vad de var för trettio år sedan.

men visst finns det hopp. efter att ha jobbat med miljöfrågor i hav som är både större, viktigare, 

varmare och blåare känner jag att det dock är något speciellt med Östersjön. Jag tror och hoppas 

att intresset och engagemanget för att rädda havet ökar i alla länder och kommer att pressa fram 

åtgärder som bryter trenden. Östersjön är nästan ett innanhav, omgivet av ett litet antal välutveck-

lade länder med mycket mindre krig, svält och misär än i andra regioner.  vi har ganska bra koll på 

vad som händer med havet och ett fungerande samarbetet mellan länderna, t.ex. inom Helcom och 

Baltic sea action Plan. inget land kan ensamt rädda Östersjön men tillsammans har vi betydligt 

bättre förutsättningar än någon annanstans i världen att nyttja havet på bästa sätt. klarar vi inte 

av att bli ett bra exempel, blir det nog svårt på andra ställen också. 

Havets ekosystemtjänster är viktiga, inte bara för våra fiskare och turister, utan för vårt väl-

befinnande och ekonomiska utveckling. vi har tillräckligt med kunskap, planer och strategier och 

nu behöver vi intensifiera åtgärderna för att minska övergödningen och rädda fisket. Det kanske 

tar trettio år fast vissa förbättringar går säkert snabbare, men bryta trenden kan vi göra redan nu. 

Det kommer att kosta, men det är en investering för ett friskt och levande hav som flera av oss är 

villiga att betala för. Dessutom, om trettio år är fosforn troligen en bristvara som vi inte längre har 

råd att kasta i sjön. frågan är – vad händer om vi ingenting gör och hur länge har vi råd att dröja?
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Övergödning

Övergödning är ett globalt problem som beror på 
utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor, främst 
från jordbruk, reningsverk och transporter. Det 

leder till att algblomningar och syrebrist verkar sprida sig 
i världens hav, likt en epidemi. Enighet saknas om vad 
vi bör göra åt det – vissa vill bygga reningsverk i andra 
länder, där det är billigast – andra att vi ska minska våra 
egna utsläpp. eu:s regler kräver rening av både fosfor och 
kväve, men vissa hävdar att kväverening bara förvärrar 
situationen. 

Allt vi gör påverkar 
Människan ändrar alltid den natur hon lever av. Så fort 
jordbruket kom hit under yngre stenåldern, då svedjebru-
ket öppnade tidigare beskogade ytor och befolkningen 
tillväxte dramatiskt, ökade flödet av näringsämnen från 
land till sjöar och hav. Nästa språng i vår naturpåverkan 
kom med konstgödseln. Med mer fosfor och kväve och  
förädlade grödor kunde jordbrukets produktion öka 
enormt. Att vi äter allt mer kött har ytterligare skärpt 
kravet på jordbrukets avkastning, eftersom bara en mindre 
del av djurfodret omvandlas till människoföda, resten blir 
stallgödsel. Numera hålls djuren ofta i stora fabriker där 

ansamlingen av gödsel blir punktkällor för näringsläckage. 
Inte bara jordbruket belastar våra vatten med nä-

ring. Det mesta av näringsämnena i vår föda hamnar i 
toalettavfall, och efter bättre eller sämre rening, i våra 
vatten. Industrier där organiska material används läcker 
näringsämnen. Vid förbränning bildas kväveoxider som 
sprids med luften. Sammantaget ökade tillförseln av 
näringsämnen till Östersjön med två till fyra gånger på 
bara några decennier efter 1950.

reningsverk gör nytta
Hittills har framför allt utbyggnaden av reningsverk 
minskat utsläppen, och den fortsätter i hög takt i de 
forna östländerna, inklusive Ryssland. Arbetet mot luft-
föroreningar har mätbart minskat luftnedfallet av kväve. 

Arbetet med jordbrukets utsläpp har dock inte 
gett lika tydliga resultat. I Danmark, som haft de mest 
koncentrerade utsläppen, har man sett minskningar, 
liksom i östländer där gödselanvändningen minskat 
drastiskt efter kommunismens kollaps. Även läckaget 
från svenska åkrar beräknas ha minskat, men det syns 
ännu inte i åmynningarna.

Syrebristproblem ute i havet
Reningsverken svarade tidigare för en stor del av fosfor-
utsläppen, men bara en mindre del av kväveutsläppen. 
Med bra rening så har nu fosfortillförseln minskat mer 
än kvävetillförseln. Paradoxalt nog har utvecklingen ute i 
öppna Östersjön varit den motsatta. De senaste vårarna 
har tillgången på oorganisk, för algerna lättillgänglig 
fosfor varit bland de högsta som uppmätts, medan 

Varje sommar läser vi om stora giftiga blomningar av cyano-
bakterier i Östersjön, och nästan varje år om syrebristrekord i 
Östersjöns djupvatten. I grunda vikar längs vår västkust, med 
litet vattenutbyte och stor näringstillförsel, täcks botten av grön-
alger. Hur blev det så här? Vad kan vi göra åt det? Och vilken 
forskning behövs?

cyanobakterier gynnas av höga halter av fosfor i vattnet, och blommar rikligt under sommaren i stora delar av egentliga Östersjön.

– en överblick

foto: robert kautsky/azote
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tillgången på lättillgängligt oorganiskt kväve minskat 
avsevärt sedan början av 1990-talet. 

Detta beror inte på ändrade utsläpp utan kan bara 
förklaras av den ovanligt stora utbredningen av syrefria 
bottnar i Östersjön på senare år. Syrebristen frigör fosfor 
ur bottensedimenten. Samtidigt ökar förlusterna av kväve 
ur systemet genom bakterier som ombildar biologiskt 
lättillgängligt kväve till svårutnyttjad kvävgas. Det är alltså 
syrebristen i djupvattnet, snarare än ändrad tillförsel från 
land som förklarar de senaste decenniernas variation i 
tillgången på näringsämnen ute i Östersjön.

cyanobakterier bidrar
De stora sommarblomningarna av giftiga cyanobakte-
rier är ett särdrag för Östersjön. De omvandlar kvävgas 
till stora mängder biologiskt lättillgängligt kväve som 
förvärrar övergödningen. 

För att motverka blomningarna måste tillgången på 
fosfor i havet minskas. Men det är svårt så länge syrebristen 
i djupvattnet gör att det finns gott om fosfor i omlopp 
i Östersjön. Och för att minska syrebristen måste pro-
duktionen av växtplankton som tillför syreförbrukande 
material till djupvattnet minska. Detta gäller särskilt 
vårblomningen. Vårblomningens alger kan inte fixera 
kväve, och slutar växa när det lättillgängliga kvävet tar 
slut. Med mindre kväve så minskar vårblomningen och 
därmed på sikt syrebristen i djupvattnet.

internationella miljömål behövs
Inom Helsingforskonventionen har Östersjöländerna 
sedan 1974 samverkat för renare vatten i det gemensamma 
havet, men riktig fart fick arbetet först sedan alla länderna 
utom Ryssland gått med i eu. Den samsyn som behövs 
för gemensamma åtgärder hade då underlättats genom 
decennier av vetenskapligt utbyte. 

Trots det saknas ännu ett internationellt överenskom-
met slutmål för en restaurering av Östersjön. Däremot 
finns det en preliminär överenskommelse hur mycket de 
olika kuststaterna skall minska sina utsläpp av kväve och 
fosfor, baserad på datamodeller. Det är ett stort framsteg, 
men säkerheten i modellernas slutsatser är oprövad och 
därför behövs fortsatt forskning om alternativa modell-
formuleringar.

Kunskapsbehov kvarstår 
Vi behöver bättre förstå de biogeokemiska cyklerna som 
ligger till grund för modellerna och hur de och tillförseln 
av näringsämnen från land förändras med klimatet. Vi-
dare behöver vi veta mer om människors syn på havets 
ekosystem, hur de vill att det skall se ut och fungera och 
hur stora kostnader de kan acceptera för att nå dit. När 
åtgärder vidtas är det viktigt att resultatet följs upp av 
miljöövervakningen, så att vi sedan kan koncentrera oss 
på de åtgärder som verkligen fungerar. Därför behövs 
också forskning om effektiva miljöövervakningsmetoder.

Modellerna tyder på att det kommer att ta decen-
nier innan Östersjöns övergödning klingar av, även 
om näringsbelastningen minskas kraftigt. Därför bör 
vi undersöka om tillfrisknandet kan påskyndas, till 
exempel genom att underlätta fastläggningen av fosfor 
i sedimenten. 

Slutligen behöver vi veta vilka styrmedel som fung-
erar bäst för att få effektiva åtgärder genomförda, och 
hur internationella avtal skall utformas för att nå bred 
acceptans och därmed lättare kunna genomföras.

Värdefull resurs
Trots sitt övergödda tillstånd är Östersjön i dag en oerhört 
värdefull tillgång för kustländernas turism, rekreation, 
fiske och transporter. Att en restaurering av Östersjön 
ytterligare skulle höja dess samhällsvärde motiverar 
tveklöst fortsatta satsningar på effektiva miljöåtgärder, 
stödda av god miljöövervakning och högklassig forsk-
ning. Då utflödet av näringsämnen genom Öresund är en 
viktig orsak till övergödningen av kustvattnen längs vår 
västkust, skulle även den gynnas av en friskare Östersjö.

ÖVERGÖDNING

denitri�ering
Fosfor (P) 
från sediment

Vårblomning
N-begränsad

Blågrönalgblomning

sedimentation

N2-�xering
N2

syrebrist

P
N

Övergödning beror på utsläpp av näringsämnena kväve (n) 
och fosfor (p). näringen gynnar växtplanktonproduktion, 
som genererar syreförbrukande material till djupvattnet. 
Syrebrist i djupvattnet leder till en frisättning av fosfor från 
bottnarna. denna fosfor kan nyttjas av cyanobakterier, var-
vid rikliga blomningar uppstår. 

illustration: christina esplund

text ragnar elmgren, systemekologiska institutionen, 
stockholms universitet
tel 08-16 40 16
epost ragnar.elmgren@ecology.su.se
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Vår föda – havets börda?

Produktion av livsmedel (jordbruk) och konsum-
tion av detsamma (reningsverk) står idag för i 
storleksordningen 70 procent av både kväve- och 

fosfortillförseln till Sveriges omgivande hav. En stor del av 
det mänskligt skapade kväveflödet i samhället är naturligt 
knutet till matproduktionen genom att lantbruket mer 
eller mindre helt administrerar samhällets proteinflöde 
och protein är uppbyggt av kväve.  

För konsumenterna kan det vara svårt att få en över-
blick över hur det egna valet av livsmedel kan bidra till en 

bättre miljö. Att hålla två till synes likvärdiga produkter i 
handen och ställa sig frågan: vilken av dessa två produkter 
har bidragit till minst försurning, minst övergödning, 
minst påverkan på klimatet, minst påverkan på giftrester 
och är bäst för den biologiska mångfalden samtidigt 
som den bidrar till social och ekonomisk uthållighet 
för lantbrukaren. Så ser den verkliga valsituationen ut i 
sin fulla komplexitet. Mycket forskning och ökat med-
vetande återstår innan vi ser konturer av vad som är bäst 
eller minst dåligt. Miljömålskonflikterna är fortfarande 
påtagliga och olösta. 

Laholmsbukten var startskottet
Det mer systematiska arbetet med att minska läckage 
av kväve och fosfor från åkermarken startade i mitten 
av 1980-talet. Det var debatten kring algblomningen i 
Ringsjön i Skåne och bottendöden i Laholmsbukten 
som var startskottet. Då lades de första och viktigaste 
regelverken på plats. Alla lantbrukare måste kunna lagra 
djurens gödsel under vintern och spara den tills växterna 
behöver den näringen på vår och sommar. Det blev 
förbjudet att sprida gödsel under vissa tider på året och 
det fick inte finnas fler djur på gården än vad växterna 
behöver fosfor från. 

Allt detta har gjort att kväveläckaget minskat be-
tydligt. Fosforläckaget har däremot inte alls minskat i 
samma grad. Det är betydligt svårare att förstå fosforns 
vägar från åkermarken till vattendraget. I allmänhetens 
ögon är ofta gödslingen, och särskilt konstgödslingen, 
som leder till läckage. Gödslingen med fosfor i mineral-
gödsel har minskat kraftigt och är idag på samma nivå 
som 1906. Och ändå har inte själva läckaget påverkats 
så mycket. Exemplet visar att det finns andra faktorer 
som är viktigare än gödslingen. Vad det är för jordart, om 
marken lutar och vilka växter som odlas är ofta viktigare. 

Från torrläggning till blötläggning
Att minska läckaget från åkermarken går sakta och är 
tålamodsprövande. Än har ingen hittat någon quick-fix, 
utan det är en palett av många odlingsåtgärder som sam-
mantaget ger resultat med tiden. Allt oftare talas därför 
om betydelsen av att landskapet förändrats snarare än 
själva odlingsmetoderna. Under de 100 åren från 1860- 
talet och framåt har det torrlagts och sänkts 2 500 sjöar 
och otaliga våtmarker. Alla sjöar och våtmarker fungerar 
som kvävefällor, och i viss mån även som fosforfällor. 
Denna omfattande torrläggning var en folkrörelse och 
bidrog till mer mark att odla mat på. Under en del av 

Världens matproduktion behöver öka med sjuttio procent tycker 
FN. Samtidigt vill allt fler använda åkermarken till att odla 
bioenergi för att minska klimatpåverkan. Kraven på att använda 
åkermarken ökar alltså, samtidigt som bland annat läckage av 
näringsämnen måste minska. Det skapar en stor utmaning.

foto: Bengt ekberg/azote
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denna tid dog folk av svält eller emigrerade. Staten har 
betalat ut i storleksordningen 7 miljarder kronor för att 
torrlägga bara sjöar. Under 1930-talet var det en boom 
för detta, och många arbetslösa fick så kallat ak-stöd 
för att för hand gräva diken och på andra sätt bidra till 
torrläggning. 

Idag vet vi mer om sjöars och våtmarkers ekologiska 
nytta, och därför pågår nu istället en blötläggning av 
landskapet. Staten betalar ut bidrag till att återskapa 
våtmarker som ska fungera som näringsfällor. Tänk dig 
in i situationen att du reste i tiden till 1867 och gick fram 
till en lantbrukare som tillsammans med andra höll på 
att för hand torrlägga en våtmark på gården. Förklara 
att om 136 år kommer dina barnbarns barn få bidrag för 
att hälla tillbaka vattnet igen för att det ska renas bort 
kväve här. Det ger en svindlande insikt om hur tiden 
och vi människor ändrats.

Östersjöutblick
Sveriges ungefär 60 000 lantbrukare utgör cirka 3 procent 
av Östersjöregionens totalt 2,5 miljoner lantbrukare, 
varav Polens ungefärliga 1,5 miljoner är den verkliga 
dominanten. Om vi därför beaktar livsmedelsproduk-
tionens påverkan på Östersjön och Västerhavet är det 
intressant att också beakta vad som händer internatio-
nellt. Den viktigaste drivkraften för vad som produceras 
och hur mycket som produceras är numera den ökande 
globala livsmedelsmarknaden. fn:s livsmedelsorgan fao 
har bland annat sagt att världens livsmedelsproduk-
tion behöver öka med 70 procent fram till 2050. eu:s 
jordbrukspolitik och miljöpolitik är även den en viktig 
premissgivare. Efter reformerna i jordbrukspolitiken 
som gjordes i början på seklet frikopplades gårdsstödet 

från vad som produceras och hur mycket, det kopplades 
endast till areal jordbruksmark. Just nu pågår diskus-
sioner inom eu hur jordbrukspolitiken bör utformas för 
perioden 2014 – 2020. Det verkar vara två huvudlinjer 
i reformerna som kan urskiljas. Den ena är en sannolik 
krympning av det arealbaserade gårdsstödet, men även 
en utjämning av gårdsstödsnivån mellan nya och gamla 
eu-länder. Det andra är en mer ”grön” jordbrukspolitik 
som kan innebära starkare fokus på vattenmiljöåtgärder, 
särskilt bland länder som inte tidigare givit detta hög 
prioritet. 

Viktig strategi
En annan eu-ledd process som har inneburit ett lyft för 
lantbrukets vattenmiljöarbete är eu:s Östersjöregion-
strategi. Inom ramen av denna strategi pågår nu två stora 
projekt med bondeorganisationerna som initiativtagare. 
Det ena – Baltic Deal – är en gedigen satsning på kom-
petenslyft inom lantbruksrådgivning runt Östersjön för 
smartare och mer optimalt nyttjande av gödsel, både 
mineralgödsel och stallgödsel på gårdar, men även andra 
åtgärder som syftar till minskat läckage av växtnäring. 
Projektets deltagare företräder bondeorganisationer som 
lrf och rådgivningsaktörer från sju Östersjöländer. Från 
svenskt håll är Greppa näringen inspirationskällan. Det 
andra projektet – Baltic Manure – syftar till omvandla 
stallgödselproblem till möjligheter för gården, exempel-
vis genom produktion av biogas. 

Utdikning och torrläggning har varit en folkrörelse, och under 1930-talet fick många ekonomiskt stöd för att för hand gräva 
diken. idag vet vi mer om våtmarkers ekologiska nytta, och därför pågår nu istället en blötläggning av landskapet.

foto: okänd (från www.finnaker.com) 

text markus Hoffmann och sindre Langaas, 
Lantbrukarnas riksförbund Lrf
tel 08-787 51 41
epost sindre.langaas@lrf.se
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Trösklar stoppar upp
Transporten av vatten från Västerhavet och in i Östersjön 
går långsamt och trögt. Hela Östersjön, från de danska 
Bälten och Öresund i söder till Bottenviken i norr, 
består av ett system av trösklar och bassänger. Många 
floder rinner ut i Östersjön, så i normala fall strömmar 
ett överskott av sötvatten ut ur Östersjön. Det krävs 
speciella vädersituationer för att större mängder vatten 
istället ska kunna passera genom de danska Bälten och 
in i Östersjön. När ett inflöde skett och syrerikt vatten 
kommit in i Östersjön möts det av ytterligare trösklar 
och bassänger, och varje tröskel utgör ett hinder. 

Därför tar det lång tid för det nya bottenvattnet att 
få effekt i de centrala och norra delarna av Egentliga 
Östersjön. Ungefär en månad efter att vattnet börjat 
strömma in genom sunden kan man upptäcka effekterna 
i Bornholmsbassängen. Den östra Gotlandsbassängen 
nås av vattnet efter ungefär ett halvår, och innan vattnet 
nått den västra Gotlandsbassängen har det gått mer än 
ett år. Endast riktigt stora inflöden har tillräcklig volym 
för att nå ända hit.

ett skiktat innanhav
Det vatten som tränger in i Östersjön från Västerhavet 
är salt och tungt, och lägger sig därför utefter bottnarna. 
Det lättare sötvattnet från Östersjöns alla floder hamnar 
i de övre delarna av vattnet. Det uppstår en kraftig skikt-
ning som är en av Östersjöns karaktäristiska egenskaper. 

Denna skiktning utgör en barriär för att vattnet fritt 
ska kunna blandas, och är stabil under hela året. Skikt-

Syresituationen i Egentliga Östersjöns djupvatten är 
mycket dålig. Arean av syrefria bottnar ökar, och 
idag är en tredjedel påverkade av akut syrebrist. 

Femton procent av bottnarna är helt syrefria. Ungefär 
en femtedel av allt vatten i Egentliga Östersjön har så 
låga syrehalter att djur flyr eller dör.

Visst har perioder med syrebrist inträffat tidigare i 
historien, och visst är en viss andel av bottnarna naturligt 
syrefria. Men faktum kvarstår: aldrig under modern tid 
har en så dålig syresituation registrerats. Övergödning 
är en av orsakerna, men det är viktigt att förstå att även 
andra faktorer spelar in.

Syresatt ytlager
Ytvattnet är normalt sett mättat på syre, eftersom ett 
direkt utbyte med luften sker. För att syret ska nå de 
djupare vattnen räcker det oftast inte med att ytvattnet 
blandas med djupare vatten, eller att syret diffunderar 
ner. Det förbrukas oftast på vägen, och dessutom hindras 
denna transport av att Östersjöns vatten är starkt skiktat. 
För att de djupare vattenlagren ska syresättas måste salt, 
syrerikt vatten flöda in i Östersjön från Västerhavet.

Aldrig under modern tid har syresituationen i Egentliga Östersjön 
varit så dålig som nu. En viktig orsak till detta är att inflödena 
från Västerhavet har minskat i frekvens. Fosfor frigörs från de 
syrefria bottnarna, vilket förvärrar effekterna av övergödningen. 
I takt med att frekvensen av inflöden minskar kommer också den 
positiva effekten av varje inflöde att bli mer kortvarigt.

Viktiga

inflöden

För att det ska ske ett stort inflöde av vatten från Västerhavet till Östersjön krävs speciella väderförhållanden. Sedan 1980-talet har frekvensen av 
inflöden minskat, vilket påverkat syreförhållandena i egentliga Östersjön.  

foto: ulf manhammar/azote
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ningen är som starkast i de södra delarna av Egentliga 
Östersjön, och är en av orsakerna till att havsområdet 
blir så känsligt för syrebrist. I Bottniska viken är vattnet 
generellt sötare och skiktningen inte alls lika uttalad, och 
här har man inte heller lika stora problem med syrebrist.

 
inflöden avtar
För att det ska kunna ske stora inflöden krävs speciella 
förhållanden.  Östersjöns vattenstånd måste vara lägre 
än normalt, vilket kräver ett högtryck över Östersjön 
under en längre tid. Därefter måste högtrycket försvinna 
och ersättas av lågtryck med kraftig västlig vind så att 
vattenståndet i Kattegatt stiger. De västliga vindarna 
måste sen hålla i sig i några veckor.

När det sker stora inflöden av vatten från Nordsjön 
till Östersjön är det inflödande vattnet inte bara syrerikt, 
utan även rikt på salt. Gammalt, syrefattigt bottenvatten 
byts ut mot nytt, syrerikt, och förhållandena vid bott-
narna förbättras. 

Fram till 1980-talet skedde stora inflöden med 
ungefär tre till fem års mellanrum. Sedan 1980-talet 
har det bara inträffat två stora inflöden, 1993 och 2003. 
Utbredningen av de syrefria bottnarna har ökat, och nu 
har alltså alla tidigare mätrekord slagits. Det spekuleras 
nu om en förändring från stora, vinddrivna inflöden 
vintertid till mindre inflöden sommartid. 

I och med att de stora inflödena inträffar mer sällan, 
med långa stagnationsperioder däremellan, kommer 
effekten av de inflöden som sker att bli mer kortvariga. 
I vissa fall, exempelvis vid inflödet 1993, orsakade det 
nya, saltare vattnet att skiktningen förstärktes. Den 
positiva effekten blev därför kortvarig, och redan efter 
några år hade läget blivit dåligt igen. Dessutom uteblev 
nya inflöden.

Syrebrist ger fosfor…
Havsbottnarna i Östersjön innehåller stora mängder 
fosfor. Denna fosfor är bunden i sedimenten så länge 
syresituationen är god. Men när bottnarna drabbas av 

syrebrist kommer den lagrade fosforn att frigöras. Frisatt 
fosfor från bottnarna kommer att följa med uppvällande 
djupvatten, så att det efter hand blir tillgängligt i ytlagret.

…som gynnar cyanobakterier
När fosforn väl nått ytvattnet kan det nyttjas av cyano-
bakterier. Cyanobakterierna kan ta till vara luftens kväve 
i form av ren kvävgas, och är därför inte beroende av att 
det finns löst kväve i form av närsalter i vattnet. Det ger 
dem en konkurrensfördel framför exempelvis växtplank-
ton, som bara kan blomma och tillväxa så länge det finns 
tillräckligt med kväve och fosfor i form av närsalter att 
tillgå. Om det finns fosfor kvar när halterna av tillgängligt 
kväve är låga i vattnet gynnas cyanobakterierna.
 
inflödena viktig pusselbit
Stora ansträngningar görs för att förbättra miljösitua-
tionen i Egentliga Östersjön, framförallt med avseende 
på övergödningssituationen. Vid beslut om åtgärder är 
det dock viktigt att ta hänsyn till alla delar av problemet. 

Vi kan inte påverka hur frekventa och hur stora in-
flödena till Östersjön blir, men vi kan enkelt konstatera 
att dessa inflöden kommer att ha stor påverkan på hur vi 
kommer att lyckas med våra åtgärder. En förståelse för 
inflödenas viktiga roll är därför avgörande för hur fort-
sättningen på Östersjöns miljöhistoria kommer att se ut.

SyrebriST i ÖSTerSjÖn
syre är livsnödvändigt för allt högre liv på jorden. 
Detta gäller naturligtvis även i haven. Luftens syre kan 
lösa sig i det översta lagret av havsvatten, och oftast 
är vattnet i de övre lagren helt mättat på syre. syre 
produceras också av växtplankton när de växer till. 

eftersom Östersjön är kraftigt skiktat kommer 
inte mycket av syret att nå de djupare delarna. Det 
syre som trots allt når dit kommer att konsumeras 
snabbt av djur och nedbrytande processer.

syrebrist uppstår då halterna understiger två 
milliliter per liter vatten. Då flyr eller drabbas de 
bottenlevande djuren. Då syret helt tagit slut bildas 
svavelväte, som är direkt giftigt för allt högre liv.

text Lars andersson, smHi
tel 031-751 89 77
epost lars.s.andersson@smhi.se

Kartan visar utbredningen av bottnar med syrebrist (ljusare 
brunt) och områden där bottnarna är helt syrefria (mörkare 
brunt) under oktober 2010. en tredjedel av egentliga Öster-
sjöns bottnar lider idag av syrebrist.
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Hur mycket näringsämnen som finns i ett havs-
område beror både på tillförseln från land och 
på bortförseln genom export till närliggande 

havsområde och till så kallade interna sänkor inne i 
havsområdet. Det vanliga sättet att försöka komma till-
rätta med övergödningsproblem är att minska tillförseln 
från land. Att öka interna sänkor skulle kunna vara ett 
annat sätt att bryta den onda cirkeln med övergödning, 
algblomningar och syrefria bottnar.

Ett nyckelproblem är att Östersjöns bottnar förlorar 
sin förmåga att binda fosfor i sedimenten när syreför-
hållandena försämras. På så sätt frigörs stora mängder 
fosfor till vattnet, fosfor som annars hade varit bundet i 
bottnarna och otillgängligt för alger och cyanobakterier.

Språngskikt stoppar blandning
Salthaltsprångskiktet i Egentliga Östersjön gör att 
syresatt vatten från ytskiktet inte blandas ner till djup-
vattnet. Detta är en viktig orsak till områdets utsatthet 
för syrebrist. Vilket djup språngskiktet ligger på kommer 

att vara avgörande för hur syrerikt vatten från ytskiktet 
kan syresätta bottnarna. Om språngskiktet ligger på 
sextio meters djup, vilket är vanligt i Egentliga Östersjön, 
kommer vattnet under denna nivå svårligen att kunna 
syresättas av ytskiktets vatten. Ju djupare språngskiktet 
ligger desto större andel av bottnarna att syresätts.

Gott exempel i naturen
Under 1980-talet började salthaltssprångskiktet att för-
svagas och sjunka djupare ner i vattenmassan i Egentliga 
Östersjön. Ett stycke in på 1990-talet hade det sjunkit 
från normala 60 meters djup till 100 meter i Östra Got-
landsbassängen. Bottnar ända ner till 120 meters djup 
blev syresatta, och fosforhalten i vattnet sjönk. Detta 
har betraktats som ett gott exempel på hur syresättning 
kan fungera i naturen, och kan vara modell för hur en 
konstgjord syresättning skulle kunna gå till.

När ett område som varit syrefritt åter blir syresatt 
skapas det en god cirkel. De bottenlevande djuren åter-
vänder, och börjar återigen gräva gångar i sedimenten. 
Därigenom kommer sedimenten att syresättas ner till 
flera centimeters djup, vilket sannolikt leder till att yt-
terligare fosfor kan bindas i sedimenten.

effektivare sänkor
Vad är det då som bestämmer hur mycket näringsämnen 
som finns i vattnet, tillgängligt för exempelvis alger? Det 

Att på konstgjord väg syresätta havsbottnar skulle kunna vara ett 
sätt att påskynda förbättringen av miljötillståndet i havsområden 
drabbade av övergödning. Inledande försök i liten skala visar 
på positiva resultat, men mycket arbete återstår innan metoden 
storskaligt kan tas i bruk.

åTGärd: 

Konstgjord syresättning

foto: Bengt Liljebladh

byfjorden är en tröskelfjord längst in i fjordsystemet runt orust och Tjörn. den är starkt skiktad, och i djupvattnet råder det normalt konstant 
syrebrist. området lämpar sig därför mycket väl för försök med konstgjord syresättning. på bilden syns den anläggning som idag används för att 
testa att pumpa ner syresatt vatten till de djupare delarna.



HavsUtsikt  1/2011

11

tillförs kontinuerligt näring från land, antingen naturligt 
eller som ett resultat av mänsklig verksamhet. Vattenmas-
sor med olika näringshalter flyttar sig också, och näring 
kan på så sätt spridas till omkringliggande områden. 

Förutom detta kan alltså havsområdena binda upp 
näringsämnen i exempelvis bottnarna.  Detta brukar 
man kalla sänkor. Med hjälp av budgetberäkningar kan 
man visa hur stora dessa sänkor är, men det är svårare 
att få reda på vilka områden som är viktiga sänkor, och 
hur dessa sänkor egentligen fungerar.

När ett område utsätts för syrebrist kommer områdets 
effektivitet när det gäller att fungera som en sänka kraf-
tigt att försämras. Konstgjord syresättning skulle kunna 
förbättra sänkans effektivitet. På så sätt skulle man kunna 
förbättra övergödningssituationen. Detta är grundtanken 
med att pumpa ner syre till de områden där syrebrist 
uppstått. Motsvarigheten på land är anläggningen av 
våtmarker, vilket också går ut på att få till områden som 
är effektiva näringssänkor.

Vind och vågor driver pumpar
Man har uppskattat att det skulle behövas ett extra 
tillskott av ungefär etthundra kilo syre per sekund för 
att upprätthålla syresättningen av djupvattnet.  Syret 
kan med fördel tas från det så kallade vintervattnet strax 
över språngskiktet. Pumpar långt ute till havs, drivna av 
lokal vind- eller vågenergi, kan pumpa ner det syrerika 
vattnet från 50 till 120 meters djup. 

Forskningsprojektet boX
Inom forskningsprojektet box, Baltic deepwater oxy-
genation, ska metoden att på konstgjord väg syresätta 
Östersjöns bottnar undersökas. Förutom att studera hur 
metoden fungerar praktiskt kommer man även att un-
dersöka vilka konsekvenser pumpningen kan få, hur den 

oktober november december januari februari

0

Figuren visar utvecklingen av syre i byfjorden under perioden oktober 2010 
till februari 2011. pumpning av ytvatten ner i djupvattnet gav upphov till 
sjunkande densitet mellan femton och trettiofem meters djup vilket i slutet av 
november triggade ett vattenutbyte över den tretton meter djupa tröskeln till 
Havstensfjorden.  innan vattenutbytet startade var det syrefritt under femton 
meters djup.

10 m

20 m

30 m

mer syreinget syre

djup:

läs mer
på box-projektets hemsida www.marsys.se

text anders stigebrandt, institutionen för geovetenskaper,  
göteborgs universitet
tel 031-786 28 51
epost anst@gvc.gu.se

fungerar på längre sikt och vad som händer på bottnarna 
när syret återvänder. En del av projektet kommer även 
att behandla vilka teknologiska och socioekonomiska 
konsekvenser en fullskalig syresättning kan få. box-
projektet samarbetar med andra projekt, som behandlar 
exempelvis syresättning av kustbassänger och tekniken 
för pumpning med hjälp av vågenergi.

Inledningsvis testas syrepumpar i Byfjorden på väst-
kusten och i Kanholmsfjärden på ostkusten. Om metoden 
fungerar i testområdena blir nästa steg att se om metoden 
kan användas i större skala, som till exempel i öppet hav 
i Östersjön eller i större kustområden.

pumpar ute till havs, drivna av exempelvis vindkraft, skulle 
kunna pumpa ner det syrerika vattnet från strax ovanför 
språngskiktet till 120 meters djup.

foto: Jerker Lokrantz/azote

när havsbottnarna blir syresatta återvänder de bottenlevande 
djuren.

illustration: Holger eriksson
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Även om man radikalt minskar belastningen av näringsämnen 
till Östersjön kommer tillfrisknandet att ske mycket långsamt. 
Ett sätt att skynda på det hela skulle kunna vara att helt enkelt 
förstärka havets eget sätt att binda fosfor i bottnarna genom att 
tillsätta fosforbindande substanser. Metoden har redan brukats 
i många övergödda insjöar med goda resultat. Skulle det även 
kunna fungera i havsmiljö?

Syrebrist i havsbottnarna dödar inte bara djur, utan 
minskar också havsbottnarnas förmåga att binda 
fosfor. Den fosfor som varit bunden i bottnarna 

frisätts till vattnet, och blir tillgänglig för algers och 
bakteriers tillväxt. Mer alger bildas i vattnet, dör och 
bryts ner på bottnarna – varvid syrebrist uppstår. En 
ond cirkel har bildats, som kan brytas först om fosfor-
läckaget från syrefria havsbottnar minskar. Ute till havs 
i Egentliga Östersjön är mängden fosfor i vattnet innan 
vårblomningen idag ungefär fem gånger högre än den 
var i början av 1960-talet.

betydelsefulla cyanobakterier
Cyanobakterier gynnas av ökande fosforkoncentrationer. 
Precis som andra organismer behöver även dessa både 
kväve och fosfor för att kunna tillväxa, men de har en 
finurlig förmåga att kunna fixera kvävgas – som alltid 

finns löst i vattnet. På så sätt är de inte beroende av att 
vattnet innehåller lättillgängligt kväve. Istället är det 
mängden fosfor som bestämmer hur stor deras tillväxt 
blir. Genom sin fixering av kvävgas tillför de kväve till 
vattenmiljön. I Östersjön är denna tillförsel ungefär lika 
stor som människans tillförsel via våra utsläpp från land. 
För övergödningen är cyanobakterierna centrala. Som-
martid kan cyanobakterier numera täcka mer än halva 
vattenytan i Egentliga Östersjön. 

Långsamt tillfrisknande att vänta
Östersjöns tillfrisknande kommer att gå mycket långsamt, 
även med kraftfulla minskningar av den externa tillförseln 
av näringsämnen. Att minska fosforförlusterna från land 
till hav måste fortgå, men att inom överskådlig framtid 
återfå naturliga fosforkoncentrationer är nog knappast 
möjligt, om inte de syrefria sedimentens förmåga att 
binda löst fosfor kan förbättras radikalt.

Ett sätt att få till denna ökade bindningsförmåga är 
att tillsätta fosforbindande substanser till havsbottnarna. 
Detta har framgångrikt tillämpats i många övergödda 
insjöar både i Sverige och i andra länder, men har ännu 
inte prövats i havsmiljö. Den fosforbindande substansen 
bör tillsättas i sedimenten för att finnas på plats när fosfor 
frigörs. Vid behandling av sjöar har främst aluminium-
föreningar använts, men även kalk har gett goda resultat. 

Att binda fosfor
i Östersjöns bottnar

foto: emma karlsson/oxyria natur 

märgeldeponi vid Storugns, nära Kappelshamn på norra Gotland. märgel är en möjlig fosforbindande tillsatssubstans som finns i stor mängd nära 
Östersjön. om den nyttjas blir transportkostnaden liten – och man löser även ett deponiproblem på land.

åTGärd:
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på laboratorium och i naturen
För att ta reda på om fosforbindning kan fungera i 
havsmiljö föreslår vi inledande laboratorieexperiment 
för att undersöka möjligheten att använda tre olika 
substanser, var och en för sig eller i kombination. Det är 
många frågor som måste besvaras innan man kan pröva 
metoden ute i naturen. 

Nästföljande steg blir att testa metoden i ett litet, 
väl avgränsat havsområde, exempelvis en begränsad 
skärgårdsvik med kraftig fosforbelastning och dåliga 
syreförhållanden. Om metoden visar sig fungera väl och 
effektivt kan det till och med tänkas att det kan räcka 
med att behandla några utvalda kustområden för att 
situationen ska förbättras även ute i det öppna havet.

Kostnadseffektiv kombination?
Kostnaderna för att tillsätta fosforbindande substans 
till Östersjöns bottensediment är svårt att uppskatta. 
Dessutom tillkommer arbetet med att utveckla och 
optimera substanserna så att de effektivt och permanent 
binder fosfor. Viss vägledning kan fås utifrån ungefärliga 
råvarukostnader.

Att använda aluminiumsalter är förmodligen dyrast, 
och råvarukostnaden har uppskattats till mellan 600 
miljoner och 31 miljarder kronor, beroende på hur stora 
havsarealer som skall behandlas och vilka fosformängder 
som behöver bindas. Detta motsvarar en kostnad om 
30–150 kronor per kilo bunden fosfor, vilket är lågt 
jämfört med alternativa ansatser.

Skulle märgel kunna användas för att förstärka fos-
forfastläggningen i Östersjöns bottensediment sjunker 
råvarukostnaden avsevärt. Även tillsats av kalcium är bil-
ligare än aluminiumsalt, men kostnaden är ännu osäker. 
Kanske kan en kombination av dessa tre möjligheter visa 
sig mest verkningsfullt och kostnadseffektivt?

åtgärder kompletterar varandra
Att tillföra fosforbindande substanser är inte den enda 
åtgärd som diskuteras idag för att minska fosforläckaget 
från havsbottnarna. Även konstgjord syresättning av 
bottnarna förväntas ge denna positiva effekt. Dessa olika 
metoder bör undersökas parallellt. De motverkar inte 
varandra, utan bör ses som möjliga komplement. Allt 
med syftet att minska näringsbelastningen och påskynda 
Östersjöns tillfrisknande.

FoSForbindAnde SUbSTAnSer
tre olika substanser är aktuella för att förbättra 
havsbottnarnas fosforbindande förmåga. ingen av 
dessa substanser är naturfrämmande, utan skulle 
förstärka processer som redan idag binder fosfor i 
bottnarna.

Aluminiumsalt har visat sig fungera bra i sötvat-
tensmiljö. experiment tyder på att det även skulle 
kunna fungera i havsmiljö.

märgel är en kalkrik lera och en restprodukt från 
utvinning av kalksten. Läggs idag oftast i deponi. 

Kalcium kan bilda det stabila och fosforrika mine-
ralet apatit.

LäS mer
Hur fosforbindning i Östersjöns bottensediment kan 
förbättras. naturvårdsverket rapport 5914 (2009)

text sven Blomqvist, systemekologiska institutionen, stockholms 
universitet, och emil rydin, Baltic sea 2020
tel 08-16 42 60
epost sven.blomqvist@ecology.su.se

cyanobakterier gynnas av höga fosforkoncentrationer i vattnet. när havsbott-
narnas förmåga att binda fosfor försämras kan blomningarna öka. bilden är från 
Askö i Trosa skärgård.

foto: Joakim Hansen/azote
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FramtidsUtsikt

Länderna runt Östersjön måste minska 
belastningen av näringsämnen, sär-
skilt från brukad mark och tätorter. 
storskaliga försök att binda fosfor 
i bottensediment och att förbättra 
syresättningen av bottenvattnen kan 
verka lovande, men bör utföras endast 
om de inte riskerar att förändra den 
känsliga vattenskiktningen eller livs-
miljön för östersjöorganismer.

Gunnar Aneer marinekolog vid Länsstyrelsen i 
stockholms län

Många människor är oroade över övergödningen i havet. Kanske har man sett blåstången försvinna 
från badviken? Eller så har sommardoppet hindrats av en otrevlig algblomning? Nationellt och inter-
nationellt finns riktlinjer, samarbeten och strategier kopplade till övergödningsproblemen. Sverige har 
satsat mycket på olika åtgärder för att mildra effekterna, både regionalt och nationellt. Men vad är 
egentligen viktigast att satsa på härnäst? HavsUtsikt har bett ett antal intressanta personer svara på 
vad de tycker att man borde fokusera på nu.
 

Det finns inga snabba fixar för att lösa 
problemet med övergödning av havet. 
Den enda långsiktiga åtgärden är att 
strypa den antropogena tillförseln 
av växtnäring från omgivande land-
områden och från atmosfären. Detta 
kräver långtgående åtaganden från 
alla samhällssektorer och från alla 
länder som delar ett gemensamt 
havsområde.

Sverker evans avdelningsdirektör vid  
naturvårdsverket

johan rockström vD för stockholm resilience 
centre

att återställa Östersjön är svårare 
än vi trott. Östersjön kan ha tippat 
över en ekologisk tröskel och fastnat 
i ett oönskat tillstånd, där biologiska 
återkopplingar förstärker effekter 
av övergödning. Hållbart lantbruk, 
slutna kretslopp, fiskebestånd i ba-
lans, och aktiv klimatpolitik, måste 
ske samlat och med kraft.

foto: Jan töve 

Det viktigaste framöver är att satsa de 
stora gemensamma pengarna där de 
gör allra mest nytta – och det är san-
nolikt främst i städer och jordbruks-
regioner öster om Östersjön. tillämpa 
Lme-konceptet, Large marine eco-
systems, och arbeta uppströms med de 
tio floder som transporterar 85 miljon-
er människors restprodukter ut i vårt  
innanhav!

Stefan edman biolog, författare och  
föreläsare

Susanna baltscheffsky miljöreporter vid svenska 
Dagbladet

att komma igång med ännu fler 
projekt för att binda fast den fosfor 
som drar igång algblomningarna. 
försöket att pumpa ner syre är 
spännande och viktigt, och jag skulle 
vilja se fler fritänkande och djärva 
uppslag. Därmed inte sagt att åt-
gärder inom jordbruk och samhälle 
också måste göras. men de tar väldigt 
lång tid, och det vore positivt att se 
snabbare resultat.

foto: svD

Svante Axelsson generalsekreterare vid 
naturskyddsföreningen

nästa steg är att minska trans-
portsektorns utsläpp av kväveoxider 
eftersom bilar och sjöfart står för 
merparten av dessa. och så behöver 
vi mer ekologiskt jordbruk för en 
bättre balans mellan växt- och djur-
produktion. för detta krävs politiska 
styrmedel, till exempel återinförd 
avgift på handelsgödsel.

foto: Pressbild
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carl Schlyter eu-parlamentariker för 
miljöpartiet

foto: fredrik Hjerling

Jag deltar just nu i förhandlingar 
om fosfatdirektivet. Jag hoppas 
kunna sprida det förbud sverige i 
år inför för maskindiskmedel, samt 
att få ett snabbt stopp för allt fosfat 
i tvättmedel. nästa utmaning är att 
minska jordbrukets utsläpp genom 
omställning till ekologiskt jordbruk 
och leverans av ekosystemtjänster.

erik bonsdorff professor i marinbiologi vid Åbo 
akademi

Övergödningen av Östersjön har 
pågått i decennier. nu vill samhäl-
let snabbt se positiva resultat, och 
man förespråkar tekniska lösningar, 
exempelvis syrebubbling av djuphålor 
och kemisk fällning av fosfor, eller bio-
manipulering såsom musselodlingar 
för att binda näring och bortfiske av 
så kallad skräpfisk. man vill inte höra 
den enkla sanningen att problemet 
måste åtgärdas där det skapas: utsläppen från lantbruk 
och samhällen måste minskas ytterligare. sedan kan man 
kanske komplettera med lokala riktade åtgärder. Det finns 
ingen genväg eller mirakelkur!

gör Helcom:s rekommendationer 
bindande med tidtabeller och sank-
tioner! framsteg på den fronten kräver 
insikter i förhandlingssituationen och 
relevanta processer. satsa därför på 
samhällelig havsforskning som ger nya 
synvinklar på hur vi kan minska algsop-
pan, halter av miljöfarliga ämnen och 
risken för oljeolyckor.

mikael Hildén professor vid finlands 
miljöcentral (sYke)

foto: kerttu malinen

foto: staffan Westerlund

Jag ser eu:s direktiv om marina strate-
gier som en unik möjlighet för att 
förbättra gränsöverskridande samord-
ning, samarbete, genomförande och 
kontroll av åtgärder för att minska 
övergödningen. vi har kunskap om 
orsakerna, men de institutionella ra-
marna för styrning över statsgränserna 
är alldeles för svaga.

jonas ebbesson professor i miljörätt vid 
stockholms universitet

Det är viktigt att arbeta med andra 
forskare runt havet och pröva nya 
odlingsmetoder som till exempel för-
bättrar markens struktur. Det behövs 
nya fleråriga grödor som kan hålla 
kvar fosfor och kväve även vintertid. 
Det är betydelsefullt med lokala 
demonstrationsförsök och att vi delar 
erfarenheter med lantbrukare och 
andra runt havet.

barbro Ulén docent på institutionen för mark och 
miljö vid sLu

foto: monika kling 

ordlista 
Antropogen: orsakad av människan.

denitrifikation: omvandling av biologiskt använd-
bara kväveföreningar till kvävgas. På havsbottnarna 
finns bakterier som utför detta.

cyanobakterier: bakterier som har förmåga att både 
fotosyntetisera och fixera luftkväve. kallas ibland 
för blågröna alger. 

Språngskikt: ett tydligt skikt som uppstår mellan 
vatten med olika egenskaper, exempelvis temperatur 
eller salthalt. salt vatten är tungt, och lägger sig 
under sött vatten. På samma sätt skiktar sig kallt 
och varmt vatten. i havet kan vattnet skikta sig på 
grund av skillnader i både temperatur och salthalt, 
varvid flera språngskikt kan bildas.

Sänka: ett bottenområde som har en god förmåga 
att binda näringsämnen kan kallas för sänka. Havet 
som helhet kan också betraktas som en kolsänka då 
det binder upp stora mängder koldioxid. 

Vårblomning: så fort det finns tillräckligt med solljus, 
och vattnet har fått sig en ordentlig omblandning så 
att det finns gott om näringsämnen i ytvattnet, kan 
växtplankton tillväxa. Denna nyckelmekanism sät-
ter igång resten av produktionen i havet. algernas 
tillväxt avstannar när kvävet tar slut.

Växtplankton:  alger som svävar fritt i vattnet, 
och som kan fotosyntetisera, alltså omvandla sol-
ljus till energi.



avsändare
Havsmiljöinstitutet
Stockholms universitets
marina forskningscentrum
106 91 Stockholm

FoKUS  Mattor av alger 

I många skyddade kustvikar kan man 
sommartid se stora sjok av flytande, 
hopsnärjda alger. De utgörs vanligen av 
grönalger, men tittar man noga ingår 
det fler än tiotalet olika makroskopiska 
alger. Längs våra kuster utgörs mattorna 
till största delen av fintrådiga arter, som 
grönalgerna grönslick, olika tarmalger 
och borsttrådar, brunalgen brunslick och 
rödalger som rödslickar. 

I många andra delar av världen kan 
merparten bestå av tunna bladformiga 
alger som havssallat. Där kallas mat-
torna ofta för ”green tides”, ett begrepp 
som är en parallell till de ”red tides” som 
bildas av blomningar av mikroskopiska 
dinoflagellater. 

De fintrådiga och bladformiga algerna 
är så framgångsrika att de ibland kallas 
havets ogräs. De växer mycket snabbt, 
eftersom de i jämförelse med grövre alger, 
såsom snärjtång och blåstång, har en myck-
et större yta i förhållande till sin volym. Det 

ger dem en stor fördel, eftersom de bättre 
kan absorbera koldioxid för sin tillväxt och 
dessutom är väldigt framgångsrika i att ta 
upp näringsämnen. Dessa alger gynnas 
alltså av övergödning och behöver både 
kväve- och fosforföreningar.

Många av dessa alger är kortlivade, 
men kan övervintra nere på bottnarna 
som små fragment på snäckskal eller 
sandkorn. De kan därför starta sin tillväxt 
snabbt när ljuset kommer. När algerna 
växer ut blir dragningskraften så stor att 
de lossnar, flyter upp och fortsätter att 
växa. Om förhållandena är gynnsamma 
växer dessa alger så snabbt att de vanliga 
betarna, havsgråsuggor, märlkräftor och 
vissa snäckor, inte hinner med. Å andra 
sidan kan kraftig vattenomsättning sprida 
eller föra bort mattorna, och det är därför 
de mest förekommer i skyddade vikar. 

Algmattorna har flera negativa ef-
fekter. De försvårar för de fiskyngel och 
ryggradslösa djur som trivs i grundom-

rådena att hitta föda och leka. Genom 
att minska mängden ljus som tränger 
igenom vattnet utgör de också ett hot 
mot fastsittande bottenväxter, som ex-
empelvis de rödlistade arterna axsträfse 
och dvärgålgräs. När algerna dör driver de 
upp på stränderna eller sjunker ner mot 
bottnarna, och förbrukar stora mängder 
syre när de bryts ned. 

Kan man göra något åt problemet? 
Mindre mängder näringsämnen är förstås 
den bästa lösningen. Det skulle ge de fin-
trådiga algerna mindre fördelar. Men hit-
tills har nog de största effekterna uppnåtts 
när man förbättrat vattenomsättningen i 
vikarna. Mattorna kan då inte ansamlas 
i så stora mängder, och bottnarna löper 
inte samma risk att drabbas av syrebrist.

text inger Wallentinus, institutionen för marin 
ekologi, göteborgs universitet
tel 031-786 27 02
e-post inger.wallentinus@marecol.gu.se

foto: robert kautsky/azote


