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Östersjön har sedan senaste istiden påverkats av faktorer som 
förändrat områdets hydrologi och ekosystem. Idag står vi dock 
med stor sannolikhet inför snabba förlopp kopplat till extremt 
väder och mer långsiktiga klimatförändringar.  Östersjöns bio-
geokemiska cykler och ekosystem kommer att påverkas på olika 
sätt, vilket också kommer att förändra hur miljögifter sprids och 
var de hamnar i systemet. Är det då möjligt att idag förutspå 
vad som kommer att hända med miljögifterna?

östersjön och dess avrinningsområden omfattar 14 
länder och en befolkning på cirka 90 miljoner 
invånare. Det är ett innanhav som under lång tid 

haft en hög belastning av miljögifter. Mest kända och 
undersökta är de persistenta organiska föroreningarna, 
så kallade pops. Dioxiner och pcb återfinns exempelvis 
fortfarande i så höga koncentrationer att det finns kost-
restriktioner för fisk, trots omfattande åtgärder för att 
minska primära källor.  

cocktail av ämnen
Nya ämnen tillkommer också, där exempelvis brome-
rade flamskyddsmedel, läkemedel och nya pesticider 
bildar en kemisk cocktail av ämnen. Förändringen av 
miljögiftsituationen som orsakas av klimatförändringar 
kommer att variera beroende på källa och hur giftet 
hamnat i systemet.  Eftersom organismer i brackvatten 
såsom Östersjön lever i en miljö de inte är evolutionärt 
anpassade till är de extra känsliga för exempelvis en ökad 
miljögiftbelastning.    

Storskaliga processer påverkar 
Klimatmodeller för Östersjöområdet förutspår en förhöjd 
årsmedeltemperatur på två till fem grader år 2100. Med 
en förhöjd temperatur följer ökad nederbörd, fler perioder 
av kraftiga vindar och större vågor samt mindre föränd-

ringar i vindriktningar. Klimatet under vinterhalvåret kan 
förändras dramatiskt, med kortare perioder av snötäckt 
mark och kraftigt minskad istäckning på havet. Alla dessa 
faktorer påverkar miljögifters transport, nedbrytning, 
fördelning och slutliga öde i miljön. 

nya spridningsmönster i norr
Ökad nederbörd kommer, genom ett ökat tillflöde av 
sötvatten till Östersjön, att medföra en minskad salthalt, 
framförallt i de norra delarna.  Tillflödet av löst och fin-
partikulärt organiskt material till havet kommer att öka, 
och minskad utfällning av humus kommer att leda till 
brunare vatten. Det organiska materialet vet vi är bärare 
av miljögifter från land till hav, speciellt för ämnen med 
låg vattenlöslighet. Sammantaget kan vi förvänta oss nya 
spridningsmönster, och en större förekomst av miljögifter 
i utsjödelar av framförallt Bottenhavet och Bottenviken. 

Hela näringskedjan påverkas
Den förhöjda temperaturen kommer att förlänga 
produktionssäsongen på såväl land som i havet. Detta 
tillsammans med ändrade ljusförhållanden i vattnet leder 
till att balansen mellan primärproduktion och bakterie-
produktion ändras. Denna förändring kan fortplanta sig 
ända upp till toppen av näringskedjan. 

Hur kan då förändringar i näringskedjornas struktur 

Miljögifter och

klimatförändringar

Med en temperaturökning kommer troligen mer gifter som tidigare luftdeponerats på land att transporteras till havet.
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och dynamik påverka miljögiftssituationen? En mer bak-
teriebaserad produktion innebär fler steg i näringskedjan, 
vilket i slutändan kan resultera i högre koncentrationer 
av bioackumulerande ämnen i fisk och säl. Ökad sprid-
ning av organiskt material som bär med sig miljögifter 
ut till större vattenområden kan också medföra andra 
ingångar i näringskedjor ute i det öppna havet.  Ökad 
mängd löst organiskt material kommer dock sannolikt 
att påverka fördelningen av miljögifter mellan vatten och 
det organiska materialet på ett sätt så att direkt upptag 
i fisk minskar.

Helhetsbild svår att skapa
Trots att vi vet mycket om dynamiken hos näringskedjor 
i olika delar av Östersjön är det stora utmaningar i att 
förstå effekterna av flera olika samtidiga faktorer.

Ökad kunskap om de ekologiska aspekterna av 
miljögiftsproblematiken kommer att vara avgörande för 
möjligheten att uppskatta effekter av framtida klimatför-
ändringar. Det kommer att vara mycket viktigt att väva 
ihop kunskap om källor, transportvägar, biogeokemiska 
processer, närsalters kretslopp  och ekosystem i förändring. 

Global påverkan på östersjön
Klimateffekter i Östersjön och dess avrinningsområde 
kan givetvis inte ses isolerade från resten av världen. 
Exempelvis förväntas den långväga atmosfäriska trans-
porten av gifter förändras. Med en temperaturökning 
kommer troligtvis mer gifter att avdunsta till luften från 
sydligare breddgrader. Utsläpp via luft från deponier 
och industriområden kan således komma att öka, men 
även de direkta utsläppen till vattendragen kan påver-
kas. Redan idag kan vi se att större deponier och urban 
miljö påverkas av extrema väderförhållanden såsom 
översvämningar av större floder, och att åtgärdstekniker, 
exempelvis lakvattenrening, inte är dimensionerade för 
extrem vattenföring och för att stora utsläpp kan ske 
under kort tid. 

Att övergå från fossila bränslen till olika biobränslen 
kan ge nya utsläppsmönster som måste studeras. En 
positiv effekt av klimatförändringarna är dock uppenbar: 
behovet av uppvärmning kommer att minska generellt 
till följd av den ökade temperaturen. 
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Klimatförändringarna kommer att påverka hur miljögifter 
fördelas i näringsväven. Om balansen mellan primärproduk-
tionen och bakterieproduktionen, längst ner i näringskedjan, 
förändras kommer det att påverka alla led, ända upp till 
toppkonsumenter som säl.

översvämningar och andra extrema väderhändelser kommer att bli allt vanligare, 
som en effekt av klimatförändringar. detta kommer att påverka hur mycket 
miljögifter som lakas ut från industrier och deponier till havsvattnet.
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