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havsmiljöns tillstånd  
ur miljömålsperspektiv

De flesta av havets miljöproblem kräver ett internationellt samarbete för att vi ska 
kunna nå betydande förbättringar, men mycket av det praktiska åtgärdsarbetet 
måste utföras på regional och lokal nivå. i Sverige har vattenmyndigheterna ansvarat 
för klassificeringen av kustvattnens status, som nu, i enlighet med eus vattendirektiv, 
ska följas av åtgärdsprogram. Snart ska också ett marint direktiv för förvaltningen av 
öppet hav införas. Förutom internationella direktiv, så arbetar vi i Sverige med våra 
miljömål, varav fem direkt berör havsmiljön.

Måttlig StatuS DOMiNerar
När det gäller näringstillståndet bedöms 
kustområdena i Egentliga Östersjön och 
Västerhavet till övervägande del ha mått-
lig status, medan Bottniska viken bedöms 
ha övervägande god eller hög status. 
Dålig status anges för relativt få vattenfö-
rekomster, och gäller främst djupa vikar 
med begränsat vattenutbyte med utsjön. 
Statusklassningen redovisas i detalj av 
vattenmyndigheterna på den nya vatten-
kartan.

Där den övergripande ekologiska 
statusen för kustvatten klassas sämre än 
god beror det i Egentliga Östersjön främst 
på näringsämneshalterna, och i den norra 
delen även på växtplankton. I Öresund 
står näringsämneshalterna och makro-

alger för den sämre klassningen. Längs 
Kattegatts och Skagerraks södra kust-
områden är det istället bottenfauna som 
orsakar den måttliga klassningen. 

i många vattenförekomster med 
måttlig status förekommer ett snabbt 
utbyte av vatten med öppet hav. Vatten-
kvaliteten kommer där i stor utsträckning 
att styras av tillståndet i de stora havsbas-
sängerna, medan lokala åtgärder har en 
begränsad effekt. En liknande situation 
gäller Öresundsområdet och östra Katte-
gatt, där vatten från Östersjön har bety-
delse för vattenkvaliteten.

öppet hav kan också indirekt påverka 
kustvattnet. Exempelvis kan den kraftiga 
utfiskningen av torsk i Egentliga Öster-
sjön, via kaskadeffekter genom närings-
väven, ha bidragit till bristen på djur-
plankton vid kusten. Det resulterar i mer 
växtplankton, vilket vi vanligen tolkar 
som en effekt av övergödning.

utbredningen av syrefria område n 
har ökat de senaste åren i Egentliga 
Östersjön, och 2007 påvisades för första 
gången även en minskning av syrehalten 
för Bottenhavet. Ingen ökning av närings-
belastning, planktontillväxt, -biomassa 
eller näringsämneshalter har observe-
rats i dessa områden som skulle kunna 
förklara den ökade syrebristen. En tydligt 
lägre frekvens av större saltvatteninbrott 

genom de danska sunden de senaste tjugo 
åren kan istället vara den främsta orsaken 
till situationen. Samtidigt har ökad ytvat-
tentemperatur och en pågående utsötning 
av Östersjön bidragit till att stärka skikt-
ningen av vattnet. Bottenhavet kan även 
ha påverkats av syrefattigt vatten från 
Egentliga Östersjön.

Förekomsten av cyanobakterier är en 
påtaglig olägenhet för människor längs 
Egentliga Östersjöns kust, åtminstone 
under vissa år. Miljöövervakningens tids-
serier visar på en ökning av förekomsten 
vid kusten, medan ingen systematisk 
ökning kan påvisas för utsjön under de 
senaste sjutton åren. Dock förekommer 
höga halter enstaka år. 

cyanobakterier har förekommit i 
sjutusen år i den lämpligt bräckta miljön 
med stark skiktning i Egentliga Öster-
sjön. De tillväxer däremot inte lika väl i 
den saltare miljön på västkusten eller den 
sötare i Bottenviken. Framför allt verkar 
det överskott av fosfor som finns kvar efter 
vårblomningen gynna cyanobakterierna 
senare under sommaren. Hög fosforhalt 
i ytvattnet gynnas av blåsigt väder som 
bidrar till uppblandning av djupvatten. 
Halterna av fosfor i djupvattnet ökar i sin 
tur vid låga syrehalter. För att cyanobakte-
rierna skall ansamlas vid ytan krävs lugnt 
väder vid blomningen. S

ingen övergödning
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Flera äMNeN OrOar
Tillståndet med avseende på miljögifter i 
havet låter sig inte enkelt beskrivas. Det 
beror på att det finns mängder av brist-
fälligt kända kemikalier i omlopp, men 
också på stor variation i olika ämnens 
förekomst över tid och i deras geografiska 
spridning. 

halterna av flera ämnen som följs i 
övervakningen sjunker sedan flera år som 
resultat av ett framgångsrikt åtgärdsar-
bete. Minskningen av PCB och DDT har 
lett till att bestånden av havsörn och säl 
ökat. Ett annat glädjande resultat, från en 

omfattande provtagning av bottensedi-
ment längs svenska kusten, är att många 
av vattendirektivets prioriterade miljö-
gifter antingen inte kunde uppmätas alls 
eller endast fanns i låga koncentrationer 
på ett fåtal platser.

sedimentens innehåll av miljögif-
ter uppvisar stora regionala skillnader. 
Exempelvis finns arsenik i kraftigt förhöj-
da mängder i Bottniska viken jämfört 
med övriga havsområden. Även halterna 
i biologiskt material har olika geografisk 
spridning. Generellt sett är belastningen 
lägre i Västerhavet än i Östersjön. Ett 
undantag är vissa perfluorerade ämnen, 
där de höga halterna i Västerhavet kan 
bero på okända närliggande utsläppskäl-
lor. 

Många av de klassiska klorerade 
miljögifterna har högst halter i Egentliga 
Östersjön, med nivåer som avtar norrut. 
Samma mönster gäller för bromerade 
flamskyddsmedel, samt för tungmetal-
len kadmium. Dioxinnivåerna är däre-
mot högst i Bottenhavet, och har oroande 
nog inte minskat sedan 1980-talet. Diox-
inhalterna i fet fisk som strömming och 
lax är idag för höga för att fisken ska få 

säljas inom EU. Sverige och Finland har 
fått dispens från förbudet, eftersom våra 
kostrekommendationer anses väl kända.

sillgrisslornas ägg har fortfarande 
höga halter av vissa bromerade ämnen, 
medan andra, framförallt de typer som 
förbjudits visar en kraftig minskning. 
Oroande är de dramatiskt höga halterna 
av det perfluorerade ämnet PFOS. Om 
dessa höga gifthalter påverkar sillgrissle-
populationen vet man inte idag.

övervakningen av miljögifters effek-
ter visar att störningar på bottenlevande 
vitmärlors fortplantning är högre i Egent-
liga Östersjön än i Bottenhavet. Tarmsår 
hos sälar, ökning av avgiftningsenzym 
hos fisk och lägre häckningsframgång hos 
havsörn i Bottenhavet indikerar miljö-
giftspåverkan, men orsakssambanden är 
inte klarlagda. En allvarlig effekt av TBT 
från båtbottenfärger kan registreras hos 
snäckor, där honorna utvecklar hanliga 
könskaraktärer. Denna hormonstör-
ning har observerats i flera områden på 
västkusten. Övervakning i Östersjön ska 
börja, och ett pilotprojekt i Stockholms 
skärgård visade hög frekvens av påver-
kade snäckor även i naturhamnar. S

giftfri miljö

utSÖtNiNg OCh FÖrSurNiNg
Klimatförändringarnas sammantagna 
effekter på havsmiljöns ekosystem är fort-
farande mycket osäkra. 

i västerhavet har temperaturen 
ökat med ungefär en grad sedan 1971. I 
Egentliga Östersjön noteras en ökning de 
senaste sexton åren. Detta påverkar till-

växt och förekomst av många olika arter. 
Tånglaken, som är en kallvattenfisk, har 
under senare år blivit mindre vanlig och 
växer långsammare. Abborren, som trivs 
i varmt vatten, växer tvärtom snabbare. 
Vikaresälen, som är beroende av is för sin 
fortplantning, förväntas få svårigheter i 
framtiden. 

tillförseln av närings- och humusäm-
nen kommer att påverkas av förändringar 
i avrinningen, liksom havsvattennivån. 
Salthalten har minskat sedan början av 
1970-talet i större delen av Östersjön, 
vilket redan kan ha bidragit till föränd-
ringar i ekosystemet. Dessa förändringar 
kommer också att påverka hur fram-
gångsrikt nya arter kan etablera sig i våra 
havsområden. Det är möjligt att exempel-
vis invasionen av kammaneten Mnemiop-
sis leidyi gynnats av de senaste årens milda 
vintrar.

ytterligare en oroande förändring är att 
pH-värdet i havet sjunker. Det är en effekt 
av ökade koldioxidhalter i atmosfären 
samt ökad tillrinning av sötvatten med 
lägre pH. Försurningen kan allvarligt 
störa kalkinlagringen för alla de marina 
arter som har ett yttre eller inre skelett 
av kalk. Det gäller många växtplankton-
arter samt kräftdjur och musslor. De få 
studier som finns visar minskad tillväxt, 
fortplantning och överlevnad, men också 
att känsligheten kan variera stort mellan 
arter. Forskningen har också visat att djur 
i tidiga larvstadier är betydligt känsligare 
än fullvuxna individer. 

För förvaltningen av havsmiljön är 
det viktigt att klimatförändringen inte ses 
som ett isolerat problem. Samspelet med 
andra stora miljöproblem, och effekterna 
av de åtgärder som genomförs, måste 
utvärderas. S

begränsad klimatpåverkan
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Flera OliKa PerSPeKtiv
Biologisk mångfald och biodiversitet 
är mångfacetterade begrepp som kan 
beskrivas i termer av rikedom av miljö-
er, arter och gener. Bevarande av denna 
rikedom innebär att andelen hotade arter 
skall minskas, skadade naturtyper skall 
restaureras och arter skall bevaras inom 
sina naturliga utbredningsområden så att 

biologiska resurser nyttjas på ett långsik-
tigt hållbart sätt. 

något paradoxalt anses ett stort 
hot mot mångfalden i svenska hav vara 
att nya arter tillkommer. Växter och djur 
som inte tidigare funnits här, har i flera 
fall etablerat sig i stora mängder. Även 
om effekterna varierar stort, finns många 
exempel på att introducerade arter dras-
tiskt kan förändra sammansättning och 
funktion av marina ekosystem, med bety-
dande ekonomiska och sociala konse-
kvenser som följd.

samtidigt har många av våra egna 
väletablerade och viktiga arter minskat så 
kraftigt att de riskerar att inte kunna åter-
hämta sig inom en överskådlig framtid. 
Särskilt gäller det för många fiskar, såsom 
torsk, ål, hajar och rockor. Vitmärlans 
nedgång i Bottniska viken och blåstång-
ens minskning i Blekinge skärgård är 
visserligen geografiskt begränsade, men 
kan få stora ekologiska konsekvenser. 

Det finns dock exempel som visar att 
åtgärder kan motverka förlusten av biolo-
gisk mångfald. Populationer av havsörn, 
knubbsäl och gråsäl är livskraftigare än 
på länge. Bland annat ökar den gene-
tiskt unika populationen av knubbsälar i 
Kalmarsund efter mycket låga antal under 
1970-talet.

Förändringar bör dock inte endast 
betraktas utifrån perspektiv av enstaka 
arter. Inom miljöövervakningen noteras 
exempelvis årligen mer än tvåhundra 
arter som lever på sedimentbottnar. 
Undersökningarna visar att diversiteten i 
dessa miljöer genomgått gradvisa föränd-
ringar. Antalet observerade arter minskar 
i Västerhavet men ökar i Östersjön. Orsa-
ken är fortfarande okänd, men exemplet 
visar att förändringen är storskalig, och 
att hoten mot mångfalden skiljer sig 
mellan havsområden. S

ett rikt växt- och djurliv

hOt MOt hållBart NyttjaNDe
Havet och dess kust- och skärgårdsområ-
den utgör en ovärderlig resurs för mänsk-
ligt välbefinnande och för en ständigt 
ökande mångfald av näringsverksamhe-
ter. Det leder till att konflikter mellan olika 
intressen blir allt vanligare. Kraven på 

tydliga framtidsvisioner, rationella plane-
ringsverktyg och metoder för uppföljning 
ökar alltmer. Målet är att uppnå ett håll-
bart, effektivt och väl förankrat nyttjande 
av kustnära havsområden.

Många sociala, kulturella och 
ekonomiska värden i svenska kustområ-
den är intimt förknippade med tillgången 
till livskraftiga bestånd av fisk och skal-
djur. Oroväckande nog är många bestånd 
hotade. Bottniska vikens populationer 
av vildlax är sårbara och strömmingarna 
minskar i storlek. I Egentliga Östersjön 
och Västerhavet är bestånden av torsk, sill 
och ål mycket svaga. Åtgärdsplaner för 
speciellt hotade arter är på väg.

även fiskens roll i ekosystemet har 
uppmärksammats under senare år. Bris-
ten på stora torskar i Östersjön kan ha 
orsakat ökningen av planktonätande fisk 
som skarpsill och spigg. Dessa kan i sin 

tur orsaka brist på djurplankton, färre 
torskägg och ökad tillväxt av fintrådiga 
alger. Även om orsakssambanden ännu 
är osäkra anses teoretiska grunder och 
indicier vara så starka att man beslutat 
utföra storskaliga experiment för att få 
mer kunskap om mekanismerna.

insikten om att konkurrensen om 
havets resurser och hoten mot hållbart 
nyttjande ökar, har lett till åtgärder och 
vissa framgångar. Minskningen av oljeut-
släpp visar på ett konkret sätt att åtgärds-
arbetet kan vara verkningsfullt, även om 
den ökade fartygstrafiken leder till fort-
satta risker. Allt fler skyddsvärda miljöer 
ingår nu i EUs nätverk av skyddade områ-
den, och bedömningar av den ekologiska 
statusen har för första gången gjorts i alla 
våra kustvattenförekomster. S

hav i balans samt levande kust och skärgård




