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Siktdjup i Östersjön sedan 1903j p j

(Lehtinen et al., 
2007; 
www.helcom.fi)



Historik
Mesopotiska imperiet (3500-2500 f kr) – avloppsledning

1800 t: Industriella revolutionen urbanisering vattentoaletter1800-t: Industriella revolutionen – urbanisering, vattentoaletter, 
avloppssystem mot kolera och andra sjukdomar.

Hästdrivna transporter

Gödsel från gården, importerad guano

Slutet av 1800-talet – många exempel på övergödda sjöar –
avloppen sågs som ”boven”pp g

1901: “Växjösjön kan inte tjäna annat syfte än som ett stort
förvaringskärl för stadens avloppsvatten”

1959 (Gessner): Övergödning av hamnar Stort flöde från

Bilder: Wikimedia Commons

1959 (Gessner): Övergödning av hamnar. Stort flöde från
hamnen till exv Östersjön sågs som önskvärt och riskfritt

1969 (Fonselius): Tecken på övergödning av Östersjön, 
eventuellt orsakade av fosfor i avloppsvatteneventuellt orsakade av fosfor i avloppsvatten.

Sedan dess: Övergödning av Östersjön har kommit att ses som
ett allvarligt miljöproblem



Runt Östersjön för 100 år sedanRunt Östersjön för 100 år sedan
‐Hästdrivna transporter, avloppssystem
Jordbruk med naturgödsel‐ Jordbruk med naturgödsel

‐Skillnad i tillförsel av näringsämnen omstridd
‐”Fosforbelastning ökat åttafalt” (Larsson m fl., 1985)
”F f b l t i ök t d f kt 4 5” (S h ki & N 2005)‐”Fosforbelastning ökat med faktor 4,5” (Schernewski & Neumann, 2005)
‐”Fosforbelastning ökat trefalt (Savchuk, m. fl., 2008)”
‐”Fosforbelastning ökat med hälften, ca 10.000 ton/år (Håkanson&Bryhn, 
2008)”

Bilder: Utställningsestetiskt forum, Wikimedia Commons



Generella processbaserade 
dynamiska modellerdynamiska modeller

• Jämförande studier, generella modeller: 
Bredare (och därmed djupare) förståelse av 
processer

• Enhetliga algoritmer, variabler och konstanter
• Strategier kan tillämpas i ekosystem från vilka 

fåtal data finns
(Håkanson & Bryhn 2008)(Håkanson & Bryhn, 2008)

(Bryhn, 2009)



Varför har olika delbassänger olika 
vattenkvalitet?

• Olika närsaltsbelastning från land 
och andra delbassänger

• Olika form, olika andel A-bottnar. 
Ju mindre andel A-bottnar, desto 
känsliga ekänsligare.

• Olika salthalt – hög salthalt ökar 
sedimentation

• Olika grad av isostatisk• Olika grad av isostatisk 
landhöjning efter istiden

• Landhöjning: ”gamla” lerpartiklar 
eroderas och tillför storaeroderas och tillför stora 
mängder N, P och C (Jonsson et 
al., 1990)

• Lerpartiklar ökar sedimentationen 
och gör vattnet klarare (jfr 
bentonit i vintillverkning; Bryhn & 
Håkanson, 2011)



Överstädar aktionsplanen (BSAP Östersjön på 
kväve?

Dagens Nyheter 2007-09-15:Dagens Nyheter, 2007 09 15:

”Enligt [Oleg Savchuks] bedömning ’överstädar vi 
Östersjön på kväve’”.

Ur Naturvårdsverkets rapport

Östersjön på kväve . 

Ur Naturvårdsverkets rapport 
5587 (juni 2006):

”Mot bakgrund av att i k k ä t lä tillMot bakgrund av att 
expertpanelen är delad om 
fördelarna med att minska 
kvävetillförseln till Östersjöns 

minska kväveutsläppen till 
kustområdena utöver gällande 
lagstiftning, redan fattade 
beslut och pågåendej

kustområden är det inte 
motiverat med nya 
generella åtgärder för att

beslut och pågående 
åtgärdsprogram inom 
jordbruket”



Kväveflöden: aktionsplanen kontra 
kvävefixeringen

• Kvävefixering – atmosfäriskt kväve som luften 
till 78% består av

• Cyanobakterierna/blågrönalgerna 
/”giftalgerna” viktig grupp kvävefixerare/ giftalgerna  viktig grupp kvävefixerare

• Kvävefixerare och kvävefixering gynnas av låga 
N:P‐kvoter



Baltic Sea Action PlanBaltic Sea Action Plan
• Stora minskningar i N och P‐Stora minskningar i N och P

belastning
• Totalkostnad: 3 miljarder euro/år 

(Helcom & Nefco 2007)(Helcom & Nefco, 2007)
• Sverige kan inte uppfylla 

åtagandena för N enligt 
ursprungsplanen om inte 1/3 avursprungsplanen om inte 1/3 av 
jordbruksmarken omställs till 
”långliggande träda” 
(Naturvårdsverkets rapport 5830, ( pp ,
2008)

• Försiktighetsprincipen i detta fall? 
Inte riskera att gynnaInte riskera att gynna 
cyanobakterier och kvävefixering



Varför inte rena N?
• Många stora N flöden (denitrifikation

Varför inte rena N?
• Många stora N-flöden (denitrifikation, 

anammox, sedimentation) har inte 
parametriserats på ett generellt sätt
Dessa flöden kan vara avgörande för• Dessa flöden kan vara avgörande för 
kvävehaltens långtidsvariation

• => Inga fungerande generella N-modeller 
I tillfö litli N=> Inga tillförlitliga N-prognoser

• Kväverening – oklart resultat. Kan kan 
gynna cyanobakterier och N-fix istället för 

k lvattenkvalitet
• Inga framgångsrika exempel på akvatiska 

ekosystem vars vattenkvalitet har 
förbättrats av just N-minskningar

Bilder: University of Manitoba



Stockholms 
innerskärgårdinnerskärgård

Från Naturvårdsverket 2006, ”Eutrophication of 
Swedish Seas”:

Schindler et al. (2008): “Överlag är det
svårt att avgöra huruvida de små

Lännergren (2009): 
”Klorofyllhalterna varsvårt att avgöra huruvida de små

förbättringarna under senare år är
resultatet av minskad tillförsel av N, P, 
BOD, eller alla tre”.

Klorofyllhalterna var 
2009 ungefär lika höga i 
innerskärgården som 
före införandet av 
kväverening”.



HimmerfjärdenHimmerfjärden
Kvävetillförsel till Himmerfjärden

Experiment i reningsverket: 
avstängning av N- eller P-rening.

Men - massbalansmodellering 
(Engqvist, 1996; Håkanson & 
Khalili, 2011) har visat att N-
koncentrationer främst avgörs av 
flöden från utanförliggande 
områden.



Alternativ räddningsplan för 
Östersjön

/• Minska P‐belastningen med 10,000 ton/år (Håkanson & 
Bryhn, 2008; Bryhn, 2009). Inte minska N.

12 700 t /å k i k tt fö bätt b• 12,700 ton/år kan minskas genom att förbättra urban 
avloppsrening i f d Östblocksländer (Helcom, 2007)

• Gödningsnivå motsvarande den som rådde för ca 100 år sedan• Gödningsnivå motsvarande den som rådde för ca 100 år sedan

• Kostnad: 0,4 istället för 3 miljarder euro/år (Bryhn, 2009)

• Ytterligare fördelar: förbättrad vattenkvalitet i sjöar och• Ytterligare fördelar: förbättrad vattenkvalitet i sjöar och 
vattendrag i Öst, färre kolibakterier

• Nackdelar: mindre fisk troligtvis högre gifthalter i fisken• Nackdelar: mindre fisk, troligtvis högre gifthalter i fisken 
(Håkanson et al., 2010)



Färre växtplankton mindre fiskFärre växtplankton – mindre fisk

(Data från Håkanson & Boulion, 2001) (Data från Chassot et al, 2007)



Fisk i Östersjön 1970 2010Fisk i Östersjön, 1970-2010

(Data från havsforskningsrådet ICES’ hemsida, 2010-12-03)



Fisk i Östersjön 1920 1980Fisk i Östersjön 1920-1980
Orsaker till ökning:Orsaker till ökning:
-Övergödning
-Färre sälar och tumlare
-Klimatförändringar (?) –Klimatförändringar (?) 
ökad temperatur, minskad 
salthalt

Bilder: European Space 
Agency, Wikimedia Commons



SammanfattningSammanfattning
• BSAP rimlig enligt Sanbalts, för pessimistisk 
enligt CoastMab som har enhetlig kalibrering 
för samtliga delbassänger.för samtliga delbassänger.

• N‐minskningar 1) kontroversiella 2) riskabla

• P‐minskningar med 10000 ton/år kan ge ”god” 
vattenkvalitet (vattenkvalitet som för 100 år (
sedan)

• Kostnad 0 4 miljarder euro/år istället för 3• Kostnad: 0,4 miljarder euro/år istället för 3.

• Effekten på fisk måste tas hänsyn till. 
Fiskodling?


