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Bra vatten i Björnöfjärden igen

När projekt Levande kust startade för sex år 
sedan valdes Björnöfjärden på Värmdö ut som 
åtgärdsområde för att det var en av Stockholms 
skärgård mest övergödda fjärdar. Här fanns 
utbredd bottendöd, begränsad vattenomsättning 
och flera olika näringskällor i avrinningsområ-
det. Målsättningen med projektet var att visa att 
det med kraftfulla åtgärder är möjligt att återfå 
en bra miljö i övergödda havsvikar; med ett klart 
vatten, ett rikt växt- och djurliv, ett naturligt fisk-
samhälle och syresatta bottnar med bottendjur. 

Projektet är nu i sin slutfas och utvärdering av re-
sultaten pågår för fullt. Projektets erfarenheter och 
slutsatser om hur övergödda skärgårdsområden kan 

restaureras och vad det kostar, ska sammanfattas och till-
gängliggöras för att underlätta åtgärder i andra kustområ-
den runt Östersjön. 

Var kommer näringen ifrån? 
Inom Björnöfjärdens avrinningsområde finns omkring 
1000 fastigheter, ett lantbruk, några hästgårdar och en 
konferensanläggning med musteriverksamhet. 

Näringen som når Björnöfjärden från avrinningsområ-
det kommer dels naturligt från skogen och de öppna mar-
kerna, men främst från mänskliga aktiviteter som pågår i 
området. För att minska näringstillförseln och motverka 
övergödningens effekter har projektet genomfört en rad 
åtgärder på land, såsom förbättrade enskilda avlopp, struk-
turkalkning, anläggning av sedimentationsdammar med 
kalkfilterbäddar och åtgärder på hästgårdar. 

Även om alla näringsutsläpp från Björnöfjärdens avrin-
ningsområde skulle ha kunnat stoppas omedelbart, skul-
le det ändå tagit många decennier innan övergödningen 
upphört. Det beror på att den enskilt största näringskällan 
var ett stort läckage av fosfor i form av fosfat från fjärdens 
syrefria bottensediment. Där hade vikens ”gamla synder”, 

✒ Linda Kumblad & Emil Rydin, BalticSea2020
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Vattnet har blivit mycket klarare efter aluminiumbehandlingen och 
alger och vattenväxter kan därför leva på större djup. Svealands 
kustvattenvårdförbunds mätningar visar att vattnet i Björnöfjärden 
nu håller ”god status” med avseende på fosfor, klorofyll och sikt
djup. Du kan följa utvecklingen sedan 2012 i tabellen på sidan 32. 
Björnöfjärden hittas i nedre tredjedelen.
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alltså tidigare års fosforutsläpp, ansamlats. Det läckte nu 
tillbaka till vattnet och drev på övergödningen.

För att stoppa bottnarnas fosforläckage aluminiumbe-
handlades Björnöfjärdens sediment under somrarna 2012 
och 2013. Aluminium binder fosfatfosfor hårt och hindrar 
den från att läcka till vattnet. Behandlingen är en välbeprö-
vad åtgärd i övergödda sjöar, men i Björnöfjärden gjordes 
det för första gången i en havsmiljö.

Undervattensmiljön blir långsamt bättre
Aluminiumbehandlingen tillsammans med åtgärderna på 
land gav en tydlig och snabb effekt på tillgängligheten av 
fosfor i både sediment och vatten. Det har lett till flera tyd-
liga effekter i ekosystemet. Mängden växtplankton har näs-
tan halverats, vilket har bidragit till att siktdjupet ökat med 

nästan en meter. Det har i sin tur resulterat i att botten-
levande alger nu lever en meter djupare. 

Även på djup under språngskiktet är det numera vanli-
gare att finna fisk på grund av periodvis bättre syrgasför-
hållanden. Fisksamhället har också förändrats; strömming 
har blivit vanligare medan mört, björkna och braxen har 
minskat i täthet. Dessutom håller bottnar på 5–10 meters 
djup på att återkoloniseras av bottenfauna. Ingen av dessa 
förändringar har observerats i den referensvik som projek-
tet jämfört med. 

Syresituationen på de djupare bottnarna är fortfarande 
ansträngd, men produktionen av svavelväte minskar. Det 
tyder på att en förändring är på väg att ske även i de dju-
paste delarna av Björnöfjärden, men det tar tid.

Latrinstation
En uppsamlingsstation för urin 
och latrin har byggts, där boende 
med torrtoaletter kan tömma sitt 
toalettavfall. På så sätt undviker 
man att näring (fosfor och kväve), 
bakterier och virus läcker vidare 
till grundvatten eller diken som 
mynnar i havet.  

Jordbruksåtgärder
Tillsammans med Säby gård har 
näringsläckaget från åkrarna till 
Björnöfjärden minimerats genom att 
strukturkalka, anlägga tvåstegsdike, 
etablera sedimentationsdammar 
med kalkfilter och täckdika med 
kalkinblandning.

Inplantering av blåstång
Blåstång har planterats in på 
flera platser i Björnöfjärden. 
Tångbälten är ett viktigt habitat 
för fiskyngel och ryggradslösa 
djur. De är i sin tur viktig föda åt 
fisk och fågel. 

Bättre enskilda avlopp
För att minska övergödningen 
och skydda dricksvattnet, har 
boende med dåligt avlopp fått 
hjälp att byta till en avlopps-
lösning där toalettavfallet 
transporteras bort från 
området.

Gäddvåtmark
En gäddvåtmark har 
byggts för att stärka 
gäddbeståndet i 
Björnöfjärden. På våren 
simmar gäddor upp i 
våtmarken och leker. 
Gäddynglen växer till i 
våtmarken och släpps ut i 
fjärden i juni.

Säby Säteri
Säby Säteri har installerat ett 
nytt bra avlopp för konferens-
anläggningen och bytt till 
vakuumtoaletter och sluten 
tank i galleriet och musteriet.

Slutna tankar till utedass
Björnö naturreservats utedass 
har försetts med slutna tankar 
för att inte näring, bakterier 
och virus ska läcka ut i 
Björnöfjärden.

Aluminiumbehandling
De största tillflödet av fosfor kom från fjärdens 
sediment, där stora mängder näringsämnen 
lagrats in under decennier. Med aluminium-
behandling har fosforn bundits i sedimenten och 
kan inte längre bidra till övergödning av fjärden.

Fiskeförbud
För att fjärden ska få ett starkt 
rovfiskbestånd har fiskeförbud 
införts från 1 april till 15 juni. 
Under den här perioden leker 
gäddorna, och bör inte störas.

Åtgärder på hästgårdar
Näringsläckaget från hästgårdar 
har minskat genom bland annat 
daglig mockning och lagring av 
gödsel på gödselplatta, mark-
stabilisering och dränering där 
marken blir söndertrampad och 
skyddszoner längs diken.

Åtgärder i och runt Björnöfjärden
Åtgärder som genomförts inom ramen för projekt Levande kust för att minska näringstillförseln till 
Björnöfjärden och motverka övergödningens effekter. ÅTgäRDeR I ocH RunT BjöRnöFjäRDen
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Åtgärder måste upprätthållas
På bara tre år har Björnöfjärden gått från att vara kraftigt 
övergödd till att ha en god vattenkvalitet. Det gör det möj-
ligt för växter och djur att återhämta sig, men det krävs 
tålamod och ytterligare ansträngning innan fjärden fått 
tillbaka det ekosystem som är typiskt för denna miljö. 

För att behålla fjärdens låga fosforhalter måste åtgärder-
na på land upprätthållas. Annars kommer fjärdens vatten-
kvalitet snabbt att försämras igen. Fjärdarna utanför bidrar 
också med näring, så på längre sikt kommer Östersjöns vat-
tenkvalitet att styra även Björnöfjärden.

Bra vatten ger ökat engagemang
Att använda ”ingenjörsmetoder” såsom aluminiumbehand-
ling har ifrågasatts och ansetts vara orealistiskt för att åt-
gärda övergödning i havsområden. Bland annat för att det 
är så stora områden som behöver behandlas, för att det kan 
ha okända negativa effekter på miljön och för att det riske-
rar att dra uppmärksamheten från det centrala arbetet med 
att minska ny näringstillförsel. 

Det finns en oro för att engagemanget för att genom-
driva åtgärder på land minskar om ingenjörsmetoder 
visa r sig ha en snabb och kostnadseffektiv effekt. Det vi 
ser runt Björnöfjärden är tvärtom – en ökad medvetenhet 
hos fastig hetsägare och kommun om att utsläpp från ex-
empelvis dåliga enskilda avlopp och obetänksam hästhåll-
ning kommer att bygga upp ”nya synder” som återigen kan 
orsaka övergödning i fjärden. Viljan att ta vara på Björnö-
fjärdens nystart vad gäller vattenkvalitet är stor. 
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Faktaruta 2.Så fungerar aluminiumbehandlingen 

Y Innan aluminiumbehandlingen gjordes i Björnöfjärden bidrog 
den goda tillgången på näring till kraftig produktion av växtplank
ton och fintrådiga alger (1). när algerna dör, sjunker de ner till 
botten där de bryts ner av bakterier och smådjur i sedimentet. 
Vid nedbrytningen används syre i bottenvattnet, och om syret 
tar slut bildas svavelväte (2). I ett syresatt sediment binds fosfor 
till järn, aluminium eller kalcium. I syrefria bottnar förlorar järn 
sin fosforbindande förmåga och en stor del av fosforn frisätts 
till vattnet och bidrar till ny växtproduktion och nedbrytning av 
organiskt material som resulterar i ytterligare syrefria bottnar. 
en ”ond cirkel” uppstår (3). under aluminiumbehandlingen av 

Björnöfjärden blandades en aluminiumlösning försiktigt ner 
i ytskiktet av sediment djupare än 6 meter. aluminium binder 
löst fosfor, och läckaget upphör (4). när fosforläckaget från 
sedimentet stoppats, minskar tillväxten av alger, och därmed 
mängden organiskt material som når bottnarna. Det leder till att 
mindre näring frisätts och mindre syre går åt (5). aluminium
behandlingen i Björnöfjärden kommer att kunna binda omkring 
4 ton fosfor i sedimentet och fosforhalterna i bottenvattnet har 
minskat med mer än 95 procent. aluminium binder fosfor perma
nent, vilket gör att effekten kvarstår så länge näringstillförseln 
från land begränsas.

SÅ FungeRaR aluMInIuMBeHanDlIngen

Vattenprover tas regelbundet 
i diken och vattendrag för att 
följa att åtgärderna verkligen 

får avsedd effekt.
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Snabba förbättringar ökar viljan
När åtgärder görs i och runt innerskärgårdsvikar med be-
gränsat vattenutbyte, som vi gjort i Björnöfjärden, blir vat-
tenkvaliteten märkbart förbättrad. Fosforflödet från land 
till hav minskar, då den fosfor som omsätts i vikarna nu 
kan bindas fast i bottnarna igen, istället för att transpor-
teras vidare och bidra till övergödning av mellanskärgård 
och öppet hav. På detta sätt kan permanent bindning av 
fosfor till sediment i vikar som Björnöfjärden även vara 
ett kostnadseffektivt verktyg för att minska belastningen 
till Östersjöns vattenmassa. Om rörlig sedimentfosfor har 
fokuserats till djupfickor i mellan- och ytterskärgård, och 
utgör fosforläckande ”hot spots”, skulle behandling även 
av dessa kunna ha en positiv effekt på fosfortillförseln till 
Östersjöns vattenmassa.

Efter att ha följt utvecklingen i Björnöfjärden kommer 
vi fram till att det är nödvändigt att kombinera åtgärder 
för att minska näringstransporten från land med att binda 
fosfor i bottnarna om målet är en någorlunda snabb för-
bättring av övergödningssituationen i innerskärgårdens av-
gränsade vikar. Att kunna visa upp en snabb positiv förbätt-
ring i några vikar kan hjälpa till att upprätthålla en generell 
förståelse och vilja att fortsatt bekosta och att genomföra 
åtgärder på land.

läS MeR:
om projektet och alla åtgärder på www.levandekust.se 

eller besök den fina naturutställningen på Säby säteri vid Björnöfjärden.

Y Här visas källorna vid projektets start 2011. Mest fosfor kom 
från sedimentet där ”gamla synder” läckte tillbaka till vattnet och 
orsakade övergödning. Från land bidrog små avlopp, jordbruk och 
hästhållning till en kontinuerlig och alltför stor fosfortillförsel.

FoSFoRKälloR I BjöRnöFjäRDen

Y Volymviktad medelkoncentration av totalfosfor i vattnet i 
Björnöfjärden och i referensviken (Fjällsviksviken) under 2011–
2016. aluminiumbehandlingen av Björnöfjärden har halverat 
medelkoncentrationen av fosfor i hela vattenkolumnen och den 
ligger nu på ca 20 µg/l. I referensviken har medelkoncentrationen 
under samma period varierat mellan ca 40 och 60 µg/l.

Y De snabba och stora förbättringarna i Björnöfjärden har lett 
till en ökad medvetenhet hos de kringboende om vikten av att 
minska näringstillförseln så mycket som möjligt. Viljan att ta del 
av Björnöfjärdens förbättrade vattenkvalitet är stor.
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