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kattEgatt / örEsunD S
i Kattegatt blir situationen för de bottenlevande dju-
ren allt sämre, och flera viktiga fiskbestånd är alltför 
små. tillståndet för algsamhällen och växtplankton 
är däremot bra. längs kusten i Öresund är halterna 
av näringsämnen höga, men djursamhället på bot-
ten är ändå intakt. halterna av kadmium och kvick-
silver är förhöjda i hela havsområdet och perflour-
erade ämnen från impregneringsmedel uppvisar 
höga halter i fet fisk. Området är dessutom en arena 
för betydande konflikter mellan bevarande- och ex-
ploateringsintressen. Fiske och vindkraftsutbygg-
nad är ett par exempel.

skagErrak S
halterna av kväve och fosfor har minskat i de öppna 
havsområdena. Bottendjuren har trots detta pro-
blem, framför allt i instängda fjordområden där syre-
brist ofta råder. Många fiskbestånd, såsom torsk, ål 
och pigghaj, är hotade. Osäkerheten är också stor 
kring vilka effekter det nyligen etablerade japanska 
jätteostronet kommer att få på strandnära ekosys-
tem. tungmetaller misstänks orsaka fysiologiska 
förändringar hos fisk, halterna av perflourerade äm-
nen är höga och gifter från båtbottenfärger orsakar 
hormonstörningar som är så kraftiga att honsnäckor 
utvecklar hanliga könsorgan. 

EgEntliga östErsjön – utsjö S
utbredningen av syrefria bottnar är fortfarande 
mycket stor. avsaknad av stora inflöden av syrerikt 
vatten från Nordsjön, och fortsatt tillförsel av nä-
ringsämnen bidrar till situationen, men deras inbör-
des betydelse är oklar. Syrebristen frisätter fosfor 
från bottnarna, men binder kvävet. Mängden kvä-
vefixerande cyanobakterier verkar trots detta inte ha 
ökat. Fisket av torsk är sedan länge alltför omfattan-
de, och den minskade mängden rovfisk har troligen 
påverkat hela ekosystemet. halterna av organiska 
miljögifter i fet matfisk överstiger fortfarande eus 
gränsvärden, och sillgrisslans ägg innehåller oro-
väckande höga halter av många miljögifter.
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bottEnvikEn S
Beståndet av vikaresäl tillväxer endast hälften så fort 
som förväntat, vilket troligen orsakas av miljögifter. 
gråsäls- och havsörnsbestånden tillväxer däremot 
som förväntat. halterna av bromerade och perfluo-
rerade ämnen i organismer har ökat de senaste åren, 
medan dioxin och PCB numera har jämförelsevis låga 
halter. i sedimenten är halterna av flera tungmetaller 
anmärkningsvärt höga. De anses dock vara starkt 
bundna till bottnarna och ha en begränsad påverkan 
på näringsväven. Siklöjebeståndet har återhämtat 
sig, medan tätheterna av vitmärla är kvar på låga ni-
våer. Närings- och syresituation är normal i det öppna 
havsområdet, medan enstaka kustområden med di-
rekta utsläpp är påverkade av övergödning.

bottEnhavEt S
höga halter av många organiska 
miljögifter är ett stort problem i 
främst södra Bottenhavet. Detta 
misstänks vara orsaken till att 
havsörnen får färre ungar här än i 
andra havsområden. gråsäl och 
tånglake visar dock förbättringar i 
hälsotillståndet. Näringssituationen 
i utsjön är normal, liksom längs 
huvud delen av kusten. Sämre för-
hållanden råder i några inneslutna 
kustområden med direkta utsläpp. 
abborr beståndet är starkt, och un-
der året bärgades den största prov-
fiskefångsten av abborre någonsin 
vid holmön. Den invandrade havs-
borstmasken Maren zelleria har eta-
blerat sig, och dominerar nu stora 
delar av bottensamhället. Den nya 
kammaneten, Mnemiopsis leidyi, 
observerades för första gången här 
under året.

EgEntliga östErsjön – kust S
De flesta kustområdena uppvisar förhöjda halter av 
näringsämnen. Den totala mängden växtplankton 
har inte ökat, men cyanobakterierna verkar ha blivit 
vanligare. På bottnarna har andelen tåliga djurarter 
ökat på bekostnad av känsligare. För algsamhället 
bedöms situationen som god, trots att blåstången 
fortfarande är sparsamt förekommande på flera 
lokaler vid Blekingekusten. Sammansättningen av 
fiskarter har förändrats, troligen som följd av vatt-
nets ökade temperatur. Föryngringen av abborre 
och gädda i ytterskärgården är fortsatt dålig, vilket 
kan bero på födobrist kopplat till ökningen av plank-
tonätande fisk i utsjön.




