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För åtta år sedan var Björnöfjärden i Värmdö 
kommun kraftigt övergödd. Björnöfjärden präg-
lades av omfattande syrebrist och läget var akut. 
Då startade BalticSea2020 projektet ”Levande 
kust” med målet att återställa fjärden och återfå 
ett ekosystem med god ekologisk status. 

Tack vare ett långsiktigt och systematiskt åt-
gärdsarbete är Björnöfjärden nu en frisk fjärd 
med klart vatten och ett rikt växt- och djurliv. 
Fosfortillförseln har minskat med omkring 70 
procent och fjärden är på väg mot ett naturligt 
fisksamhälle med syresatta bottnar och rikt 
djurliv. 

Vid projektets start var Björnöfjärden kraftigt över-
gödd med stor utbredning av syrefria bottnar. 
Björnö fjärden har endast ett litet vattenutbyte med 

fjärden utanför, vilket gör att den kan liknas vid ett Öster-
sjön i miniatyr. Precis som i området runt Östersjön finns 
det runt Björnöfjärden en mängd olika näringskällor som 
bidrar till att för mycket kväve och fosfor når havet. Ett 
tusental bostäder, jordbruk, hästgårdar och en konferens-
anläggning i Björnöfjärdens avrinningsområde bidrog till 
vikens övergödning. Det allra största näringsbidraget till 
vattnet var dock tidigare års fosforläckage från land som 
lagrats i Björnöfjärdens bottensediment, men som frisattes 
i större utsträckning när sedimentet drabbades av syrebrist.

Vattnet åter klart i Björnöfjärden  
– ett framgångsrecept 
✒ Linda Kumblad och Emil Rydin, BalticSea2020

Mindre näring i vattnet har lett till att mängden växt-
plankton nästan har halverats och att bottenlevande 
alger kan leva djupare. Det finns mer fisk i fjärden nu, 
och bottendjur har återkommit. Foto: Joakim Odelberg

Tidigare var vattnet grumligt med mycket fintrådiga alger.
Det ledde till att stora områden drabbades av syrebrist där 
varken smådjur eller fisk kunde leva. Foto: Per Bengtson/Grön idé
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FÖRe ÅTgäRDeR (2011)

eFTeR ÅTgäRDeR (2019)
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lyckat resultat efter åtgärder 
Under perioden 2012 till 2016 genomfördes flera åtgär-
der för att minska näringstillförseln till Björnöfjärden. Åt-
gärdsarbetet fokuserades på fosfor och tillförseln till fjär-
den minskade med omkring 70 procent. Av de 175 platser 
som årligen provtas utmed Svealandskusten i Kustvatten-
vårdsförbundets regi är det bara tre platser som uppnår 
god status för totalfosfor, och Björnöfjärden är numera en 
av dem. Även för klorofyll och siktdjup uppnår Björnöfjär-
den god status. 

Vilken åtgärd är bäst?
Vid val av åtgärdsmetod spelar ofta reningskostnaden en 
betydande roll. En viktig erfarenhet från arbetet inom 
Levan de kust är att det är många olika faktorer som avgör 
om en åtgärd i slutändan är genomförbar och effektiv eller 
inte. 

Vid varje åtgärdssituation behöver först blicken lyftas 
till avrinningsområdet. Utifrån detta behöver åtgärdspla-
ner anpassas till den specifika platsen, och vid val av åt-
gärder behöver faktorer som genomförbarhet, behov av 
tillsyn och skötsel för att upprätthålla åtgärdens effekt, 
driftskostnader och reningseffekt vägas in i förhållande till 
åtgärdspotential, andel övergödningsdrivande fosfor som 
åtgärden reducerar, med mera.

Åtgärdsarbete kräver engagemang
För ett effektivt åtgärdsarbete behövs tydliga mål, kompe-
tens, finansiering och tålamod. En väg kan vara att utse 
”åtgärdssamordnare” som tilldelas beslutsmandat och fi-
nansiella resurser. Att ha ett avrinningsområdesperspektiv 
är viktigt, men platsspecifik kunskap behövs också. Där-
för behövs en process som samlar de som äger och nytt-
jar marken i området, dikesföretag, kommunen, vattenråd 
med flera och exempelvis göra fältbesök tillsammans för 
att skapa en gemensam överblick och förståelse för områ-
dets förutsättningar. För att arbetet ska bli effektivt behövs 
också kontinuerlig provtagning och utvärdering; annars 
kan man lätt missa betydande men okända näringskällor.

Vitboken vill inspirera till mer åtgärder
Syftet med projektet Levande kust var dels att visa att det 
är möjligt att återställa en kraftigt övergödd havsvik och 
dels att samla in kunskap och erfarenheter från att driva 
fullskaliga åtgärdsprojekt mot övergödning. Därför var det 
mycket viktigt att hela projektet hade 
ett vetenskapligt angreppsätt med nog-
granna utvärderingar av åtgärdernas ef-
fekter och fjärdens återhämtning. 

Kunskapen och erfarenheterna från 
att restaurera Björnöfjärden har sam-
lats i en bok, vitboken, som blev klar 
2018. Boken beskriver hela projektets 
tillvägagångssätt från inledande förbe-
redelser till slutsatser och rekommen-
dationer. 

FaKTa
 levande kust ur ett östersjöperspektiv 

Utifrån resultaten från Björnöfjärden har blicken lyfts för att 
beräkna vilken utsläppsminskning åtgärderna skulle kunna 
bidra med om de gjordes fullt ut kring Östersjön. genomförs 
samma landbaserade åtgärder som levande kust gjort runt 
Björnöfjärden längs svenska Östersjökusten, beräknas fos-
forläckaget till Östersjön kunna minska med omkring 200 
ton. sveriges åtagande inom aktionsplanen för Östersjön 
(Bsap) är att minska utsläppen med drygt 500 ton fosfor per 
år. om syrefria ackumulationsbottnar i egentliga Östersjöns 
svenska kustzon dessutom skulle åtgärdas med aluminium-
behandling på likande sätt som i Björnöfjärden, beräknas en 
årlig fosforomsättning på omkring 550 ton kunna stoppas. 

att genomföra levande Kusts åtgärder för hela Östersjön 
beräknas kosta drygt 30 miljarder kronor. Trots att renings-
kostnaden för att åtgärda fosforläckaget från sedimenten 
är mycket lägre än kostnaderna för landåtgärderna och 
dessutom stoppar mer fosfor att nå vattnet, räcker det inte 
med att åtgärda fosforn som läcker från bottnarn a. närings-
tillförseln från land måste också minska, annars kommer 
ny näring snart ansamlas i sedimenten, som på nytt börjar 
läcka och driva på övergödningen. 

Efter åtta års arbete med övergödningsåtgärder kan  
levande kust sammanfatta att:
•	 Det	är	möjligt	att	återfå	god	ekologisk	status	i	inneslutna	

vikar!
•	 Den	interna	fosfortillförseln	från	sedimenten	måste	

åtgärdas för att få en snabb förbättring och närings-
tillförseln från avrinningsområdet måste minimeras för 
att effekten ska bestå.

•	 För	att	få	en	åtgärdseffekt	lokalt	måste	vattenutbytet	
vara begränsat, annars avtar effekten snabbt när vattnet 
blandas med näringsrikt vatten från omgivande fjärdar.

•	 De	flesta	fosforformer	i	mark	och	sediment	är	stabila	och	
bidrar i liten omfattning till övergödning. Övergödning 
drivs av löst fosfor och kväve som tillförs vattnet, oavsett 
varifrån näringen kommer, varför åtgärder som mini-
merar tillförseln av löst näring bör prioriteras.

•	 Åtgärdsarbete	är	svårt.	För	effektivt	åtgärdsarbete	be-
hövs tydliga mål, kompetens, finansiering och tålamod. 
att utse en ”åtgärdssamordnare” ger kraft i genomföran-
det.

•	 Avrinningsområdesperspektiv	är	viktigt,	men	plats-
specifik kunskap behövs också. För att arbetet ska 
bli effektivt behövs även kontinuerlig provtagning och 
utvärdering.

För att öka åtgärdstakten behövs:
•	 Tydliga	incitament	för	att	minska	näringsläckage	
•	 Ökad	tillsynstakt	och	möjlighet	att	få	rådgivning
•	 Möjlighet	att	få	stödfinansiering	för	nyinvesteringar
•	 Tydliga	mål	och	positiva	exempel

läs mer om levande kust:  
www.balticsea2020.org
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Effektiva  
åtgärder mot 
övergödning
– en berättelse om att återfå  
god ekologisk status i kustområden

Linda Kumblad & Emil Rydin

Box 50005, Lilla Frescativägen 4B, 104 05 Stockholm • tel: 08-673 97 64 • info@balticsea2020.org •  BalticSea2020 www.BaLticSea2020.org

Den här boken presenterar resultaten från Projekt Levande kust i Björnöfjärden, Stockholms skärgård. Fjärden kan liknas vid ett Östersjön i miniatyr, kraftigt övergödd, med litet vattenutbyte och stor utbredning av syrefria bottnar. Efter sju års arbete och åtgärder har fjärdens vattenkvalitet blivit mycket bättre och växt- och djurliv håller på att återhämta sig. Projektet initierades av BalticSea2020.

Stiftelsen BalticSea2020 grundades 2005 och finansierar projekt som är åtgärds orienterade, innovativa och bidrar till en friskare Östersjö. Stiftelsen arbetar också för att sprida kunskap och information om Östersjön till besluts-fattare, myndigheter, skolor och privatpersoner.

Målet är att förbättra miljön i Östersjön till år 2020, och att där igenom förbättra livskvaliteten för de cirka 90 miljoner människor som bor runt Östersjön. 
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