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miljö-
tillståndet
i våra hav

kattEgatt S
tillståndet präglas sedan en tid av svaga bestånd 
av torsk och annan bottenlevande fisk, viss före-
komst av syrebrist i bottenvattnet, minskande halter 
av miljögifter och god reproduktion av knubbsäl. 
Syresituationen är något bättre än på 80- och 90-
talen, men problemen för fisken gör att situationen 
är bekymmersam. Även om flera faktorer kan ha 
samverkat, är det troligt att ett allt för hårt fisketryck 
starkt bidragit till beståndens svaga ställning. Kun-
skapen om miljötillståndet i Kattegatt begränsas 
idag av bristen på övervakning av makrovegetation, 
det ringa antalet lokaler för mjukbottenprovtagning i 
utsjön och avsaknaden av lokaler för miljögifter i de 
södra delarna.

skagErrak S
Svaga bestånd av torsk och annan bottenlevande 
fisk, höga halter och effekter av giftiga ämnen från 
båtbottenfärger, samt dåliga syreförhållanden i 
vissa kust- och fjordlokaler är viktiga miljöproblem 
i Skagerrak. Förekomsten av giftiga tennföreningar 
från bottenfärger antyder att nuvarande förbud ej 
har önskad verkan. Positiva tecken är att andelen 
bifångster i fisket minskar, att det finns livskraftiga 
bestånd av knubbsäl och en god förekomst av bot-
tenvegetation på klippbottnar.

EgEntliga östErsJön – utsJö S
I egentliga Östersjöns öppna havsområden har 
någon förbättring av övergödningssituationen inte 
kunnat observeras. I de övre vattenlagren har fos-
fathalterna ökat och kvävehalterna minskat, båda 
som en effekt av att syresituationen i bottenvattnet 
är den sämsta någonsin sedan observationerna 
startade. På djup större än 80 meter saknas liv helt. 
Överfisket av de bottenlevande fiskbestånden fort-
sätter. Den minskande förekomsten av torsk har fått 
skarpsillen att ta allt större plats. Detta dominans-
skifte från rovfisk till planktonätande fisk påverkar 
sannolikt hela ekosystemet. halterna av de miljögif-
ter som sedan länge förbjudits i vårt närområde fort-
sätter att minska. andra substanser ökar däremot, 
och halterna av vissa organiska miljögifter i fet fisk 
överstiger fortfarande eUs gränsvärden.Fo
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bottEnvikEn S
vikaresälens fortplantningsproblem är det främsta 
tecknet på miljöstörning i Bottenviken och påverkan 
av miljögifter är den troligaste orsaken. halterna av 
kadmium och dioxiner under vår och sommar gör att 
tillståndet med avseende på dessa ämnen klassifice-
ras som dålig. Bottenviken är i övrigt näringsfattigt, 
väl syresatt och utan dokumenterade övergödnings-
problem. Den invandrade havsborstmasken Maren-
zelleria viridis, vars antal ökade kraftigt runt sekel-
skiftet, har nu planat ut i förekomst utan säkerställda 
störningar på ekosystemet.

bottEnhavEt S
Södra Bottenhavet har en hög 
lokal belastning av organiska 
miljögifter. Dioxinsituationen  
under vår- och sommarperio-
den visar på dålig status enligt 
de i denna rapport föreslagna 
klassgränserna, medan situa-
tionen för övriga miljögifter be-
döms som god. en klart lägre 
kullstorlek hos havsörnarna vid 
södra Bottenhavet än i övriga 
svenska havsområden antyder 
att biologiska miljögiftseffekter 
förekommer. Det finns också en 
hög förekomst av tarmsår hos 
säl. Bottenhavets utsjöområde 
har en god näringsstatus utan 
tydliga övergödningssymptom, 
men med en svag ökning av 
förekomsten av cyanobakterier 
under de senaste åren. Före-
komsten av havsborstmasken 
Marenzelleria viridis har stabili-
serats även här.

De sedimentlevande djursamhällenas utbredning 
och sammansättning påvisar i allmänhet god mil-
jöstatus i de kustnära bottenmiljöerna enligt de 
kvalitetskriterer som utarbetats för bottenfauna. 
Blåstångens djuputbredning i den norra delen av 
havsområdet har gradvis förbättrats. De lokaler i 
ytterskärgården som övervakas uppvisar nu god 
till hög miljöstatus. Brist på övervakningsdata från 
södra egentliga Östersjön försvårar emellertid en 
bedömning för hela kuststräckan. Den höga frek-
vensen av tarmsår hos gråsäl och ökande halter av 
avgiftningsenzym i fisk, som mäts i Östergötland, 
indikerar förekomst av miljögifter.

EgEntliga östErsJön – kust S


