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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.
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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.
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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.
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carl Schlyter eu-parlamentariker för 
miljöpartiet
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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)
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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
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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.


