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EGENTLIGA ÖSTERSJÖN S
8 Övergödning: Statusen hos bottenlevande djur i provtagna områden 

är generellt god, medan statusen för växtplankton endast är måttlig. På 
djupare bottnar är utbredningen av syrefria områden stor, sett i ett histo-
riskt perspektiv. Ökad syrebrist medför att halten fosfor ökar och halten 
kväve minskar i vattenmassan. I kustområdet uppvisar de bottenlevande 
växterna fortsatt god status, och utbredningen av blåstång har ökat i de 
norra delarna av Egentliga Östersjön. 

8 Miljögifter: Halterna av organiska miljögifter och tungmetaller i djur och 
sediment är fortsatt förhöjda, och uppvisar dålig status i fl era fall. Många 
av de klassiska miljögifterna, såsom PCB och DDT, har minskat drama-
tiskt sedan 70-talet. Några ämnen visar oroande ökande trender, bland 
annat HBCD och PFOS. Blyförgiftning från ammunition har identifi erats 
som ett potentiellt problem för havsörn i hela Östersjöområdet.

8 Fiske: Torskbeståndet öster om Bornholm har ökat sedan 2005, men är 
fortfarande på en historiskt låg nivå. Förlusten av torsk de senaste decen-
nierna antas ha lett till ett ekosystemskifte i Östersjöns utsjöområde, där 
skarpsill ökat och djurplankton minskat.

KATTEGATT S
8 Övergödning: Syreförhållandena i Kattegatt har förbättrats 

de senaste decennierna, men trots detta har tillståndet för 
bottenl evande djur försämrats och visar idag endast måttlig 
status. Orsaken är oklar. På fl era kustlokaler har dock en åter-
hämtning skett det senaste året. Statusklassningen för växt-
plankton är måttlig.

8 Miljögifter: Halterna av TBT och hormonstörningar hos 
snäckor minskar i kontrollområden.

8 Fiske: På grund av överfi ske har beståndet av torsk i Kat-
tegatt minskat till ett historiskt minimum. I Öresund, där trålför-
bud råder sedan många år, är däremot beståndet starkt och 
torsken storväxt. Rekryteringen av ål är på historiskt låg nivå i 
hela landet och arten hotas av utrotning.

SKAGERRAK S
8 Övergödning: I öppet hav ses inga negativa effekter av övergödning 

medan situationen är otillfredsställande i Skagerraks kustvatten. I instäng-
da fjordområden råder ofta syrebrist. Mattor av fi ntrådiga alger är fortfa-
rande vanliga i grunda vikar. Ingen återhämtning av förlorade ålgräshabitat 
har skett. De senaste 10 åren har djuputbredningen av algen skräppetare 
minskat dramatiskt.

8 Miljögifter: Halterna av organiska miljögifter och tungmetaller i djur 
och sediment är generellt lägre i Västerhavet jämfört med Östersjön, och 
uppvisar i de fl esta fall god status. I Skagerrak fortsätter effekterna av det 
giftiga ämnet TBT från båtbottenfärger att minska.

8 Fiske: Flertalet av de stora matfi skarna i Västerhavet är starkt reducerade 
av fi sket, och beståndens fortlevnad i svenska vatten är hotad. Trålfi sket 
hotar också att lokalt utrota fl era arter av rockor och större bottenlevande 
djur. Förlusten av stora rovfi skar från kustekosystemen i Skagerrak antas 
vara en bidragande orsak till att grunda vikar fylls av fi ntrådiga alger och 
att ålgräset försvinner.
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BOTTENVIKEN S
8 Övergödning: Närings- och syresituationen är god i det 

öppna havsområdet medan enstaka kustområden med direkta 
utsläpp tycks vara påverkade av övergödning. Abundansen av 
vitmärla är fortfarande låg..

8 Miljögifter: Halterna av dioxin och perfl uorerade ämnen i or-
ganismer är för höga, medan PCB och HCB numera förekom-
mer i acceptabla halter. I sedimenten förekommer förhöjda hal-
ter av arsenik, kobolt och zink. Beståndet av vikaresäl tillväxer 
endast hälften så snabbt som förväntat. Orsaken är oklar, men 
miljögifter kan inte uteslutas som förklaring.

8 Fiske: Sikbestånden har minskat sedan 1990-talet i hela Bott-
niska viken. Beståndet av öring är mycket svagt. En viktig orsak 
antas vara att ung öring fångas som bifångst i sikfi sket. Beståndet 
av siklöja i norra Bottenviken har efter en återhämtning åter mins-
kat på grund av en svag rekrytering de senaste åren.

BOTTENHAVET S
8 Övergödning: Näringssituationen 

i utsjön bedöms som normal, även 
om fosfathalterna visar en ökande 
trend och syrehalterna minskar. 
Förändringarna antas bero på in-
strömmande djupvatten från Egent-
liga Östersjön. Förhöjd näringsnivå 
råder i några inneslutna kustområ-
den med direkta utsläpp.

8 Miljögifter: Halterna av dioxin i 
fet fi sk är fortfarande generellt för-
höjda. I fet konsumtionsfi sk översti-
ger halterna ofta EU:s gränsvärde. 
I sedimenten bedöms halterna 
av arsenik och zink vara för höga. 
Havsörnens reproduktion i Bott-
niska viken ligger på en nivå strax 
under referens nivån. 

8 Fiske: Abborrbeståndet är starkt 
och strömmingens lekbiomassa 
är stabil sedan tjugo år. Gråsälens 
minskade späcktjocklek är ett möj-
ligt tecken på näringsbrist orsakad 
av mager bytesfi sk. Rekryteringen 
av vild lax har ökat de senaste åren.


