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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
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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.
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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. 
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