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Rent vatten har vi alltför länge 
tagit för givet.
För att hela samhället, 

- det offentliga, 
- företag,
- du som privat person  

skall se vikten av åtgärder och vidta dessa, är det viktigt att bli medveten om de 
ekonomiska konsekvenserna av ett vatten som inte är i balans.

Vi måste sätta ett pris på naturen, för att se nödvändigheten att ta vara på vår miljö 
och vårt vatten, och för att få till stånd erforderliga åtgärder!

Kalla det gärna investeringar, för det är precis vad det är.
..och avkastningen kommer oss och inte minst våra barnbarn och deras barn att ha 
glädje av.

Ta Kristianstads kommun som ett exempel längs Sveriges långa kust; 
- 2012 omsatte turismen 792 Mkr, *)
- 2012 59,7 Mkr i totala skatteintäkter till kommunen,*)
- Värdet på villor, !erfamiljshus och sommarstugor en mil in från kusten uppgår 

till 16.000 Mkr,
- Värdet för de boende och värdet i att attrahera nya människor att vilja att 

bosätta sig i vår kommun går inte att uppskatta i pengar, det kan bara 
upplevas.

Vad kostar det oss alla om vattnet inte är i balans?
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Hela Sveriges kust är den i särklass största turistanläggning vi har i Sverige.
Hur mycket investerar vi i den?

Låt oss inte blicka tillbaka på vad som skulle ha gjorts, för det går inte att ändra på.
Det är åtgärder i morgon som gäller!

Att utveckla arbetsmetoder, redskap för detta arbete är redan och kan bli en än 
större och väsentlig del av näringsliv och offentlig sektor. 

Vi ser med stort intresse fram emot vilka positiva processer vårt seminarie VATTEN13 
kan starta. Det är i den ödmjuka inställningen till både varandra och den gigantiska 
uppgiften, som framkomlighetens vägar "nns. 

Låt oss "nna lösningarna!

Claes Bergkvist   
Ordförande Ålakademin   
0705-706 708
info@alakademin.se 

*) källa: RESURS för Resor och Turism i Norden AB 
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Inledning

  Jan Pålsson, Kommundirektör, Kristianstad kommun

”Betrakta vattnet som en tillgång för både boende 
och turister”

Välkomna till Kristianstad och till Åhus. Vatten är en av anledningarna till att jag 
sökte mig till Kristianstad. Och vatten kommer jag i kontakt med på många sätt. 
Det kan handla om Absolut som vill diskutera vattenförsörjningen till fabriken, 
eller om översvämningsskyddet för stan.

I Kristianstad betraktar vi vatten som en strategisk tillgång. Ni känner till 
biosfärområdet Kristianstads Vattenrike. Vi jobbar med ett visionsarbete för 
Kristianstad där vattenfrågan står i centrum. Dels handlar det om att hålla vattnet 
rent, men också att betrakta det som en tillgång för både boende och turister. 
Det är rimligt att anta att besöksnäringen i den här delen av Skåne är beroende 
av en hög vattenkvalitet och "na stränder. Hur säkerställer vi en långsiktig 
utveckling och hur jobbar vi med alla små projekt? Hur förhindrar vi till exempel 
brunvattnet från Småland att komma hit?

Den här konferensen är väldigt viktig och jag hoppas att ni alla här idag kan 
bidra till vårt visionsarbete.
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Inledning

  Ann-So"e Rehnstam-Holm, Prorektor, Högskolan Kristianstad

”På Högskolan Kristianstad växer forskningen kring 
vatten allt starkare”

Det passar mig alldeles utmärkt med en sådan här konferens då jag forskar i 
just marin biologi. Högskolan Kristianstad är en av mindre högskolorna, men vi 
har i alla fall 5 500 helårsstudenter och räknat på huvuden handlar det om 15 
000 studenter. Vi är också 500 anställda.

På Högskolan Kristianstad växer forskningen kring vatten allt starkare. Det "nns 
en forskningsmiljö som heter Man and biosphere health och !era kollegor ur 
den gruppen är här idag. Vi är ett nätverk som arbetar med en rad olika saker 
men där vatten är gemensam nämnare. Det är biologer, kemister och 
fågelforskare. De som söker svar på varför vadarna är så få, som tittar på 
bottenfauna eller forskar kring stickmyggor och gräsänder. Sammanlagt ungefär 
tjugo forskare.

Vattnet är viktigt också för mig privat. Jag har ett sommarhus vid Furuboda och 
där tar jag vattenprover även sommartid eller på fritiden. Samlar mina prover 
för att se hur det kan se ut.
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Inledning

  Peter Askman, Miljöhandläggare Region Skåne

”Vi måste vara beredda att tillsammans "xa de 
problem som "nns”
En av våra viktigaste uppgifter inom Region Skåne är att arbeta med regional 
utveckling. Det ska vara gott att leva i Skåne! Det handlar om Skånes 
attraktionskraft, att vi har bra förutsättningar till god hälsa i Skåne och att vi har 
ekosystemtjänster som fungerar. Det är centralt både för jobben och för andra 
aspekter.

Skåne är omringat av 65 mil kust och hav på tre sidor och det utgör en stor del 
av vår attraktionskraft. Därför riskerar ett sjukt hav att undergräva 
förutsättningarna för regional utveckling och det handlar också om 
kustsamhällenas identitet och framtidspotential.

Vi i Region Skåne samarbetar med Ålakademin som ordnar den här viktiga 
dagen. Vi är tacksamma för det och vi på Region Skåne är beredda att bidra 
till att tackla de här problemen som vi kommer att höra mer om här idag. Detta 
är ett viktigt avstamp i arbetet.

Östersjön är Skånes viktigaste arena. Vi har många viktiga arenor, men ingen 
av dem spelar i samma division som Östersjön vad det gäller upplevelser, fritid, 
rekreation, näringsliv och turism – men också olika ekosystemtjänster. Vi måste 
vara beredda att tillsammans "xa de problem som "nns. Det blir inte lätt, men 
det blir värt mödan.

Kul att alla myndigheter "nns med här, men vi klarar inte detta själv. Vi behöver 
alla krafter i samhället för att klara det de problem vi står inför.
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Inledning

  Magnus Björkhem, Ålakademin

Tack till våra yrkes"skare som slår larm om störningar 
i miljön
Historiskt är det människan som har skapat de !esta av våra miljöproblem. Och 
de har tagit lång tid att lösa.

Ett klassiskt exempel är införandet av vattentoaletten som ansågs förbättra de 
sanitära förhållandena i hushållen. Kring år 1900 infördes de första i 
Stockholm och spreds snabbt över hela Sverige. Men man hade ingen tanke 
på att utsläppen kunde påverka miljön i sjöar och vattendrag. Först på 1950 
talet byggdes de första reningsverken. Det tog mellan 50 och 100 år att lösa 
de miljöproblemen.

Skogsindustrin vid Hanöbukten är ett annat exempel där det tog tid att installera 
tillfredställande rening. Bland annat ål"sket påverkades negativt. Produktionen 
startades i början på 1960 talet och reningsanläggningar togs i drift 1985 i 
Stora Enso Nymölla och 2002 i Södra Cell Mörrum.

Ett annat exempel på nutida miljöproblem är försurningen orsakade av 
förbränning av fossila bränslen. Internationella överenskommelser mellan 
länderna har lett till avsevärda minskningar av det sura nedfallet förorsakat av 
svaveloxider. Men det tog mellan 40 och 50 år! Problemen upptäcktes på 
1970 talet och nu ser vi en betydande minskning av nedfallet.

Åter till Hanöbukten. Tack till våra yrkes"skare som slår larm om störningar i 
miljön och till Länsstyrelsen och Region Skåne som påtalat detta för regeringen.

Dagens program ska göra ett försök att närmare belysa dessa frågor. Låt oss 
hoppas att det inte tar lika lång tid att åtgärda miljöproblemen i Östersjön och 
Hanöbukten.
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Miljötillståndet i de svenska havsområdena, Havet 
2012

  Professor Åke Hagström, Chef Havsmiljöinstitutet

”Vi måste förstå att "sk i havet är lika viktigt som "sk 
på tallriken”

Vi pratar om hur havet mår och vad vi vill göra med patienten. Vi vill förstå vad 
som krånglar och vad som händer med havet, särskilt i vår närmiljö. Vi vill få 
stöd i hur vi ska tänka och fundera kring problemen för att nå fram till vad vi 
själva kan göra för att hjälpa till.

Det "nns väldigt mycket kurvor och diagram och pilar och staplar som berättar 
om belastningen i våra havsområden, av hur mycket kväve, fosfor och kol, det 
vill säga organiskt material, som kommer ut i havet. Från 1970 till 2012 kan 
man säga att det går upp och det går ned, men händer inte så mycket. 
Möjligen pekar det uppåt för kolet, det blir lite brunare därute.

Däremot är syrebristen bekymmersam. Det har alltid funnits men allt eftersom 
tiden har gått har situationen förvärrats. Vi har en del ”industritomter” i havet 
med kemiska stridsmedel. Det kan ju vara intressant att fundera på syrebristen 
där.

Varför har vi syrebrist? Ökar vi mängden kol lagar vi en god soppa som 
mikroorganismerna kan ägna sig åt och de konsumerar syre då de bryter ned 
detta. Det behövs både organiskt material och näringsämnen för att skapa 
syrebrist.

Vägen till helvetet är kantat av goda ambitioner. I dag har vi snyggat upp en 
massa vattendrag och vattenytor, "nns inte så mycket kvar. Men sedan ett tiotal 
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år tillbaka har vi insett att vi bör ha våtmarker här och där, men då gör vi dem 
som en liten damm, och skapar hinder för vit"sk och gädda som simmar upp till 
färskvatten för att leka.

När rov"skarna är borta genererar man en situation som gör att spiggen växer 
till sig, äter alla små kräftdjur och när inte de "nns växer "ntrådiga alger fritt på 
tången. Re!ektera över det här behovet att tänka i många steg då man gör till 
synes obetydliga åtgärder. De förstorar sig över tid. Vi talar om kaskader i 
ekosystemen.  Enkelt kan man säga att över"ske reducerar torsken som inte 
konsumerar så mycket sill som i sin tur äter upp djurplankton som inte äter upp 
algerna. Det hjälper naturligtvis till om vi förstör rekryteringsområden så det inte 
blir abborrar eller gäddor heller. Vi får en massa spigg och trådalger.

Varför trålar vi inte älg?

Det "nns många orsaker, men främst är att träden är skogens struktur. En skog 
utan träd är svår att de"niera som skog. Träden är stora producenter som 
omvandlar solljus till biomassa. Om träden tas bort blir det ingen skog.

Varför trålar vi då "sk?

Möjligen för att det vi ser i land ser vi inte i havet. Kan också vara så att vi inte 
förstår att den stora "sken utgör strukturen. Tar man bort den stora "sken är det 
som en skog utan träd.

Vi belastar havet med plastpartiklar. Det är väldigt tydligt. Vi tvättar !eecetröjor, 
sliter på vägar, industrier och allt möjligt. Vi ska inte använda plastpåsar! Kom 
ihåg att organismerna som "nns o jobbar här med att "ltrera havet plockar in 
plastpartiklarna med sina mjukgörare och hormonstörande ämnen. Det är inte 
bra.

Höga halter läkemedel i Östersjön. Ungefär ett tusen ton Ipren pumpas årligen 
ut i Östersjön. Och andra läkemedel. Det går inte att få reda på hur mycket 
sådan skit som kommer ut. Är detta det stora hotet?

Sjöfartsverket uppskattar att det "nns 10 000 objekt som klassats som kemiska 
stridsmedel. Senapsgasbomber från andra världskriget som ligger som 
fettklumpar och man får läskiga sår om man tar i dem.  De bara ligger där. Inte 
bra. Det "nns bilder på hur trålbord dragit förbi och smetat ut bomberna. Det 
trålas för mycket. Sannolikheten att träffa bomberna är inte så stor annars. 
Vågar man äta "sk som är trålad? Ja, men man kan inte tråla överallt.

Att leva i en ekosystemprincip handlar om solidaritet med folk och fä. Ekosystem 
kan vara lite geggigt ibland men ingenting är "nare än det andra. Vi skapar 
obalans för stora och små organismer då vi träder in i handlingen.

Vi måste förstå att "sk i havet är lika viktigt som "sk på tallriken, om inte 
viktigare. Vi måste så för att kommande generationer ska kunna njuta av detta. 
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Det är en fråga om teknik och solidaritet. Vi ska skydda maskar och människor 
lika och sträva mot ett hållbart samhälle. 

Det är mitt budskap.
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Problemet med fågeldöden med mera i nordöstra 
Skåne och Blekinge kopplat till tiaminbrist

  Docent Lennart Balk, Stockholms Universitet

”Tiaminbrist skulle kunna vara orsaken till 
störningarna i Hanöbukten”
En grupp inom Stockholms Universitet arbetar med problemen kring tiaminbrist. Det är 
tiaminbrist som skulle kunna vara orsaken till störningarna i Hanöbukten och det vi ser 
händer här idag.
Vi behöver 1,5 milligram tiamin, eller vitamin B1, per dygn för att må bra. Om vi skulle 
förlora tiaminet i vår kropp dör vi inom några sekunder. Det har en mycket viktig funktion. 
Kvantitativt har tiaminet sitt ursprung i de gröna växterna, vissa bakterier och svampar tillför 
i mindre omfattning också tiamin. Vi vet att det "nns fem livsviktiga enzymer i varje cell som 
behöver tiamin för att fungera.
Har vi inte den här mekanismen i vår kropp blir det en otrevlig bindning av vissa giftiga 
fytansyror, vi kan bli blinda om vi äter grönt, utan att ha tiamin i kroppen.
Tiamin var det första vattenlösliga vitaminet som upptäcktes. Vi kan inte behålla det i 
kroppen utan måste tillföra det varje dag när vi äter.
Tiaminbrist yttrar sig först i en rad icke-dödande effekter. Man får problem med minnet, 
både långtids- och korttidsminnet, vi får beteendestörningar och inlärningsproblem. Det kan 
orsaka en förändring i aggressiviteten och för djuren ger det orienteringsproblem och 
problem med vissa sinnen. Framförallt påverkas syn och hörsel. Vi får också ett sämre 
immunförsvar gentemot såväl bakterier som virus och parasiter.
Djuren får andningsbesvär och temperaturregleringsproblem. Det "nns djur som känner av 
tiaminbristen och går in i ett anorektiskt tillstånd. Vi "nner sådana djur i fält och vi vet att de 
tidiga stadierna av tiaminbrist föreligger.
Anledningen till att vi vet att det "nns tiaminbrist går tillbaka till utbyggnaden av älvarna i 
Norrland på 1960- och 70-talen. Då byggde man laxodlingar för att kompensera för den 
lax som inte längre kunde vandra. I odlingarna noterade man en överdödlighet och den 
kunde kopplas till tiaminbrist.
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Det är fortfarande en okänd faktor som orsakar det här. Först trodde vi att det var en 
reproduktionssjukdom, men det är hondjuren som blir påverkade så att de inte kan 
reproducera sig.
För sju-åtta år sedan såg vi störningar hos fågel. En förlamningssjukdom hos fågel i 
skärgården som ingen förstod. De visade ändrar aggressivitet, minskad förmåga att lägga, 
förlamningssymptom med hängande vingar, diarréer, ett kisande seende och förlorad röst. 
Man kunde också se förändringar i ögonen på dem.
Vi har konstaterat att gråtrut, ejder och stare som alla tillhör olika taxonomiska grupper, har 
olika !yttningsbeteenden, äter olika och lever i skilda habitat – alla har de tiaminbrist.
Kemiskt och biokemiskt har vi tittat på en rad arter där vi kan påvisa tiaminbrist och ungefär 
75 procent av alla arter har drabbats. Nu försöker vi förstå var i ekosystemet den här 
bristen uppkommer. Vilka substanser är ansvariga, vilka mekanismer ligger bakom?
Vi har också tittat på ålen. Både silverål och glasål från !oden Severn i England. Vi har 
aldrig fått så tydliga bevis på tiaminbrist som vad gäller ålen. Glasålen har dissekerats och 
levern kontrollerats. När tiamin tillsatts ökar aktiviteten. För sex veckor sedan kom besked 
att också den nordamerikanska ålen lider av tiaminbrist.
Blåmusslan har en överdödlighet och ett försvinnande som är intressant. Dess låga halt av 
tiamin gör att den inte kan föda dykänderna. Lax och havsöring i Mörrumsån når inte full 
tillväxt.
Vi tror att vi ser toppen av ett isberg. Här "nns en situation med olika typer av paradoxer. 
Toppredatorerna är inte de första påverkade, det "nns inga klara regionala skillnader, vi 
kan anta att det inte handlar om klassiska miljögifter, som DDT och PCB, och det "nns 
inget mönster med klassiska humana punktkällor. Faktum är att tiaminbrist inte uttrycks i 
närheten av någon mänsklig verksamhet. Tvärtom, de som lever i närheten av människor 
klarar sig bättre på grund av vår berikade mat.
Vi vet inte vad som orsakar tiaminbristen. Om det är en otillräcklig mängd i födan, en ökad 
nedbrytning och utsöndring, eller att man förlorat förmågan att ta upp det i tarmen. Det kan 
vara en kombination av alla.
Vi vet att fåglar, "sk och !era arter av däggdjur är drabbade. Jag förslår att vi tittar på en 
möjlig tiaminbrist på väl karaktäriserade arter i det här området, plockar ut några organ 
och vävnader och får verkligt säkra siffror.

12



Fiskets utveckling i Hanöbukten

  Fiskeridirektör Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne

”Forskare och myndigheter bör ha en bättre respekt 
för "skarnas kunskaper”

Är vi på väg att tappa våra ögon till havs?

Ansvarsfullt "ske har ett samhällsvärde som bland annat ger oss arbetstillfällen 
och skapar sysselsättning, ger oss ett levande kustsamhälle och inte minst viktigt, 
blir samhällets känselspröt för havsmiljön.

Problemen för "sket är stora; !er gråsälar som ger skador och parasiter, små 
fångster, låga priser, liten tillväxt på torsken, allting är magert i detta 
övergödda hav. Slutligen har vi ett distributionsproblem i de hamnar där "sket 
minskar. 

Så sent som 2008 var det ett bra år för torsk"sket där garn och krok"ske stod 
för två tredjedelar av fångsten, men det försämrades radikalt 2009/2010 och 
trål"sket ökade till två tredjedelar. Det "nns inte så mycket "sk helt enkelt och 
särskilt inte i våra kustvatten.

Både Skåne och Blekinge är beroende av torsk"sket eftersom ål"sket är på väg 
ut och lax"sket är förbjudet i södra Östersjön samtidigt som sill"sket tas omhand 
av ett fåtal större aktörer som äger rättigheterna att "ska sill. Summerat blir det 
röda siffror i boksluten hos våra "skare. Någonstans går gränsen och nästa 
femårsperiod ser väldigt mörk ut. Det går inte bara att skicka upp priserna eller 
skapa bättre fångster.

Det "nns två vägar att välja på. Det ena handlar om att skapa köp- och 
säljbara kvoter, men det ger större enheter och småhamnar riskerar att 
försvinna. De stora som "skar långt ut till havs kan landa sin fångst var som helst 
och rekrytera sin personal var som helst. Vad ger det för samhällsvärden?
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Om vi istället fortsätter på vår väg med nuvarande !otta, garn, krok och trål så 
kan "sket fortsätta minska och vi får inte upp vår kvot. Här måste vi fråga oss 
om "sken har ett värde om den inte "skas upp? Kan den generera andra 
ekosystemtjänster och bidra till att "sket repar sig och blir bättre framöver?

Det här är frågor som ligger för beslut de närmaste åren och är inte viktiga 
enbart för byråkrater och politiker. Det berör oss alla!

Yrkes"sket varit ett viktigt instrument för att upptäcka Hanöbuktsproblemen, och 
att forskare och myndigheter bör ha en bättre respekt för "skarnas kunskaper. 
Jag efterlyser ett kvalitetssäkrat system för att fånga upp yrkes"skets 
observationer, och att det dessutom krävs en ersättning till de "skare som lägger 
tid på att rapportera om problem i havet. Hade vi inte haft yrkes"sket hade i 
inte suttit här idag, Hanöbuktsproblemen hade kunnat gå oupptäckta förbi!

Men allt är inte elände. Nya "skräknarstationen i Ystad har konstaterat att det 
är gott om uppvandrande havsöringar i Nybroån som ser både krya och friska 
ut. Låt oss glädjas åt det!

14



Erfarenheter av en yrkes"skare

  Yrkes"skare Olle Viberg, Österlens Havs"skeförening

”Ska vi ha kvar ett kustnära "ske så måste det hända 
någonting”

Johan Wagnström pratade om röda siffror, men jag säger att om det inte 
händer något radikalt innan nyår så behöver vi inga siffror längre. En sak är 
säker – jag är sannolikt den sista generationen "skare i släkten, det "nns ingen 
som vill ta över efter mig.

Jag kan inte kalla det för över"ske när vi inte har varit i närheten av att ta upp 
våra kvoter de senaste fyra åren. Vi har en månad kvar på året och vi har bara 
"skat upp en tredjedel av årets kvot så här långt. Det är inte lönt att gå ut och 
"ska längre.

Biologerna säger att det "nns fruktansvärt mycket torsk och jag håller med om 
det. Men de är alldeles för små.

Ska vi ha kvar ett kustnära "ske så måste det hända någonting. Jag har "skat 
sedan 1966, men vet inte hur det blir framöver. I höst har två "skare gått i 
konkurs i Simrishamn. Det kan bli !er. År 2003 var vi 140 "skare i föreningen, 
nu är det 40 kvar, varav !era är deltids"skare.

Min son slutade "ska 1999. Då grät jag. I dag är jag glad över hans beslut.
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Miljötillståndet i Hanöbukten

  Öjvind Hatt, Bromölla, ordförande Västra Hanöbuktens 
Vattenvårdsområde

 

”En nedåtgående trend vad gäller antalet arter i 
bottenfaunan”

Vi kan bekräfta Olle Vibergs uppgifter om torsken. Prov"ske visar att det "nns 
normalt med torsk upp till 38 centimeters storlek. Därutöver "nns ingenting.

Resultatet av undersökningar som gjorts visar att det sker en ökad tillförsel av 
fosfor till havet via Helgeå och Mörrumsån, medan kvävetillförseln minskat 
något. Det följer i stort nederbörden. Regnar det mycket får vi mer tillförsel av 
både kväve och fosfor, regnar det lite får vi mindre näringstillförsel.

Vi följer i stort den of"ciella versionen. Ganska lite utsläpp av närsalter från 
industrierna och reningsverken och väldigt mycket från vattendragen, alltså 
skogs- och jordbruksmark.

I undersökningar av sediment ser man en nedåtgående trend vad gäller antalet 
arter i bottenfaunan. Blåstången har gått något bättre på senare år, medan 
påväxtalger på blåstången redovisar en nedgång. Det är positivt för blåstången 
och borde vara det för "skyngel, men är inte riktigt det. Varför vet vi inte. 
Generellt är det ingen större förändring vad gäller bottendjuren i Hanöbukten, 
men en dramatisk förändring konstateras för den inhemska rovborstmasken i 
Karlskrona som minskat, medan den invasiva arten ökat. För enstaka arter är 
läget rent katastrofalt.
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Blyhalten i blåmusslorna sjunker medan zinkhalten ökar. Vi vet inte varför 
zinkhalten ökar. Den har inget samband med ökat till!öde av organiskt 
material.

Frågan är om vi tittar på rätt saker. Ja, vi hoppas det.
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Miljökvalitetsmålen samt Helcom

  Vattenvårdsdirektör Irene Bohman, Vattenmyndigheten för Södra 
Östersjön 

”Det "nns en koppling mellan grundvatten och 
ytvatten och därmed också till vattnet i Hanöbukten”

Vi arbetar för att uppfylla Sveriges miljökvalitetsmål. Det är 16 olika mål, varav 
många har bäring på vatten. Allt syftar till att ge kommande generationer en 
god miljö.

För vattnets del handlar det om att minska övergödningen och ge oss levande 
sjöar och vattendrag. Det handlar också om dricksvatten, såväl grund som 
ytvatten måste vara med i detta. Det "nns en koppling mellan grundvatten och 
ytvatten och därmed också till vattnet i Hanöbukten.

Vi vill ha ett hav i balans – som kan ge oss en levande kust och skärgård.

Helsingforskonventionens (Helcom) aktionsplan för Östersjön syftar till en god 
miljöstatus 2021. Åtgärder ska vara igång 2016. Aktionsplanen handlar inte 
bara om övergödning utan också om farliga ämnen, miljögifter, den biologiska 
mångfalden och om sjöfartens miljöanpassning.

Helcom har nu lagt fast beting för de olika länderna kring Östersjön. För 
Sveriges del handlar det om att minska kvävebelastningen med 9 000 ton – 
tidigare hade vi ett beting på 21 000 ton. Det har ändrats därför att vi faktiskt 
gjort en massa saker och dels räknar man nu annorlunda. Detta klarar vi i 
Sverige. För fosfor är det nya betinget 535 ton per år som ska minskas (tidigare 
300 ton). Det blir en utmaning. Kan vara svårt att klara.

Hur kommer Sverige att jobba med detta?

Vi har Havsmiljödirektivet och Vattendirektivet. De båda överlappar varandra.
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Målet för Havsmiljödirektivet är att uppnå en god miljöstatus 2020. Varje land 
bedömer sin egen status och gör sitt eget program. Det här införlivades i den 
svenska lagstiftningen 2010 och ett åtgärdsprogram ska tas fram och beslutas 
2015. Det handlar om en rad parametrar, allt från den biologiska mångfalden 
till undervattensbuller.

Exempel på åtgärder som kan komma via Havsmiljödirektivet är reglering av 
utsläpp och åtgärder för samordning, restaureringsåtgärder, information, 
kommunikation och kunskapshöjning.

Ramdirektivet för vatten införlivades i den svenska lagstiftningen redan 2004. 
Nu tar vi fram ett andra åtgärdsprogram som ska beslutas 2015. Tidsplanen 
för god status som ramdirektivets första arbetscykel omfattar är till 2015. 
Förutom att god status i ytvatten, grundvatten och kustvatten ska nås, ska heller 
inget vatten försämras.

Nu förbereder vi nya beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och 
förvaltningsplan inom vattenförvaltningen. Målet är att vi ska kunna räkna ut 
vem som måste göra en åtgärd, vad som behöver göras och hur det ska göras. 
Vi har samlat alla förbättringsbehov i en datainsamlingsbas som heter 
Vatteninformationssystem Sverige – VISS.

I VISS samlas vad som gjorts, men också planerade, prioriterade, potentiella 
och till och med vilda idéer. Det görs jättemycket inom området.

Enligt den senaste statusklassningen som gjorts på 26 000 vattenförekomster så 
har många dålig status. Här i området "nns många med otillfredsställande 
status och i hela området som avvattnar ned mot Hanöbukten har vi problem av 
olika slag. 

Utmaningen är att få ihop en integrerad strategi, optimera åtgärderna och 
inkludera även ekonomiska och sociala aspekter, så vi får ett bra vatten. Vi gör 
detta tillsammans.
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Redovisning av regeringsuppdrag om problemen i 
Hanöbukten

  Enhetschef Mats Svensson, kunskapsavdelningen Havs och 
Vattenmyndigheten

”Vi har övergödning, över"ske, cocktaileffekter och 
eventuella klimatförändringar”

I januari 2013 "ck vi regeringens uppdrag att göra Hanöbuktsutredningen. Vi 
tror inte att Hanöbukten är unik utan att det är toppen av ett isberg. 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det är lägre förekomst av "sk, "sken har 
sårskador och vattenkvaliteten är sämre.

Men vi kan inte peka ut en enskild källa eller faktor som förorsakar problemen.

Vi har försökt kartlägga påverkansområdena. Miljöfarliga ämnen, "sk och "ske, 
vattenkvalitetsfrågor samt vilka effekter det har på ekosystemet och vilka effekter 
det har på ekosystemtjänster som är bundna till området. Det är nytt att ta 
hänsyn även till ekonomiska aspekter, kanske ännu ett sätt att motivera varför 
åtgärder måste göras.

Vi har miljöfarliga ämnen – en oro över vad pappersbruken släpper ut, 
miljöfarliga ämnen från jord- och skogsbruk, tungmetaller från skjutfälten, 
dumpade stridsmedel och sälskador. Påverkansfaktorerna hänger ihop.

Vi måste titta på komplexiteten i näringsväven för att förstå vad som händer. 
Torsken är central toppredator, så har vi bottensamhället och det strandnära 
med abborre och gädda och ytan med fåglar.

Vi har ganska bra kläm på bottensamhällen och på strandzonen. Vi vet 
någorlunda hur bestånden av torsk och sill och skarpsill ser ut – men vi vet inte 
riktigt kopplingen mellan djurplankton, växtplankton och sill eller djurplankton, 
växtplankton och bottensamhället.
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Produktionen av djur- och växtplankton har gått ned. Vi vet inte varför.

Det skulle kunna bero på minskad övergödning, men är det hela sanningen? 
Vet vi detta? Vad gör i så fall detta med hela ekosystemet och näringsväven? 
Hur ser det ut högre upp och hurdan är kopplingen till bottensamhället? Vilken 
roll spelar tiaminbristen?

En ny havsborstmask – Marenzellaria – har vandrat in i Östersjön och slagit ut 
den tidigare rovhavsborstmasken, som förmodligen är väsentlig för kopplingen 
mellan växtplankton och djurplanktonsamhällena i bottensamhällena. Vi vet inte 
vad som hänt.

Sälen har blivit vanligare. Vi har ett bestånd på uppskattningsvis 1 500 sälar 
och de påverkar också Hanöbukten även om de främst "nns i kolonier vid 
Christiansö, Måkläppen och Utklippan. Vi har luckor i våra kunskaper om 
sälen.

Vi får rapporter om bruni"eringen av vattnet. Höga halter av järn och organiskt 
material. Vi pratar om en havsförsurning som är ett resultat av klimatförändringar 
i havet. 

Tittar vi på hela Helgeåns avrinningssystem har vi höga halter i hela området. 
Det läcker ut från angränsande mark i hela systemet. Siffran 2 500 mikrogram 
per liten är närmast en mättad järnlösning. Bara Vramsån har klart lägre halter.

Bruni"eringen är kraftigare ju längre söderut i Sverige, vilket kan betyda att det 
har med klimatet att göra. Det "nns två hypoteser, en är att det är en återgång 
till normaltillstånd före försurningen och den andra att det är klimatförändringar 
som med ökad nederbörd och mindre frost gör att det rinner ut mer organiskt 
material i vattnet. Det kan vara en kombination. Bruni"eringen är ett problem för 
många kommuner, såväl vad gäller dricksvatten som bad.

Med hjälp av SMHI som arbetat med !ödesschema visar det sig att det bruna 
vattnet sprids över ett större område vid västvindar som är vanligast, men ligger 
kvar längs kusten vid ostvindar. Det här betyder att det kan ha viss lokal 
påverkan men inte förklara de fenomen vi ser i Hanöbukten.

Vattentemperaturen har vi analyserat och inte sett någon trend i ökad 
temperatur, men väl i att variationerna ökat, avvikelserna från medelvärdet har 
blivit större under senare år. Det ser vi som en klimateffekt.

Vi har inte sett någon alarmerande ökning av miljöfarliga ämnen 
men det går inte att utesluta en cocktaileffekt.

Vad gäller skjutfälten "nns det ingen risk för effekter i den strandnära 
zonen, men det kan "nnas bly och koppar på botten. Här "nns 
kunskapsluckor. Vad gäller dumpade stridsmedel "nns det mer än 
10 000 ton C-stridsmedel, kanske så mycket som 55 000 ton, på 
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mellan 75 och 110 meters djup. Vi föreslår att man låter det ligga. 
Det är inte ekonomiskt försvarbart att bärga det här.

Medeldjupet i Östersjön är 52 meter. 

Vi har tittat på torskfångst i två områden. Problemområdet inne i 
Hanöbukten och det utanför. Vi ser ingen direkt skillnad mellan de 
båda områdena. Fångst per ansträngning visar att den är 
oförändrad, men den totala ansträngningen har istället gått ned, det 
vill säga man far ut o "skar mer sällan. Har "skarna stuckit upp 
"ngret i luften och sagt att det inte är lönt? 

ICES har gjort bottenprovtrålningar för att bland annat kolla 
storleken på "sk. Intressant – det "nns knappt någon torsk över 38 
cm. Men det "nns också mycket lite torsk under 20 centimeter. Den 
minskade tillväxten av torsken oroar oss. Det säger lite om hur "sket 
är om sex-sju-åtta år.

Vi tror att det är "sket som gör att vi inte har så mycket torsk över 38 
cm – men sen har vi miljöeffekter som påverkar tillväxten av torsk.

Vi kan inte veri"era nedgången i "sket men torsken är liten och 
mager, frekvensen av sårskadad "sk har troligen ökat och vi kan 
inte skylla något enstaka miljöfarligt ämne eller utsläpp som orsak. 
Bruni"eringen kan enbart ha lokala effekter och är troligen ett större 
problem än bara för Hanöbukten. Näringsbrist eller näringsobalans 
i ekosystemen?

Vi har övergödning, över"ske, cocktaileffekter och eventuella 
klimatförändringar. Där är vi just nu.

Slutligen kan jag nämna att vi nyligen skickat in torsk till Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt för analys. De konstaterade bland annat 
multipla infektioner, nekroser och gallparasiter hos "sken. Det såg 
inte alls bra ut.
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Belastningen av närsalter på Hanöbukten 

  Marin samordnare Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen Skåne

”4300 ton kväve och 130 ton fosfor transporteras ut 
i Hanöbukten”

Övergödning som vi kan se den längs stränderna är ofta "ntrådiga alger som 
ligger uppspolade på stränderna. Algerna är duktiga på att ta upp 
näringsämnena i vattnet. En effekt av övergödningen är också de 
algblomningar av blågrönalger, cyanobakterier, som vissa år förekommer i stor 
mängd framförallt på sommaren. 

Övergödningen är ett av de miljöproblem som gör att vi inte uppnår god 
ekologisk status i våra vatten. Orsaken till detta är att kustområdena belastas 
med för mycket närsalter.

Belastningskällorna till Hanöbukten är främst Helgeån, Skräbeån och åarna på 
Österlen. I Blekinge är det Mörrumsån, Bräkneån och Lyckebyån, men det "nns 
också andra mindre källor som belastar Hanöbukten.

Vi har punktkällor som reningsverken i Simrishamn, Kivik och Nogersund, 
Sölvesborg, Karlshamn o Karlskrona. Och industrier som Kiviks Musteri, Stora 
Enso Nymölla och Mörrums bruk.

Hanöbuktens samlade kvävebelastningen kommer från de här källorna. 
Vattendragen tillför en stor del, reningsverk o industrier betydligt mindre. Bilden 
är liknande för fosfor – vattendragen spelar där en något mindre roll.

Kväve- och fosforbelastningen varierar mellan åren. Stor variation beror på hur 
mycket det regnar och hur stor avrinningen blir då. Kombinationen av detta gör 
det svårt att se trender, och dessutom blir det svårare att se effekter av insatta 
åtgärder. 
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Helgeån är det klart största vattendraget som bidrar med kväve. Vi ser en svagt 
nedåtgående trend, även Mörrumsån visar en svagt nedåtgående trend. 
Svårare säga något om de mindre vattendragen.

Fosforstransporten visar också en svag nedåtgående trend i Helgeå som är den 
största fosfortransportören. Mörrumsån visar istället en svagt uppåtgående trend.

Hela södra Östersjön tillsammans har en nedåtgående trend vad gäller 
fosforbelastning. Det görs en hel del. Man bygger våtmarker, dammar, sysslar 
med vallodling och minskar vårsådden i syfte att minska avrinningen från 
jordbruksmark.

Det har skett stora förändringar vad gäller avloppsreningsverk och industrier. 
Stora Enso Nymölla har minskat sina kväveutsläpp betydligt. En signi"kant 
minskning på kvävesidan. Även reningsverken har jobbat på kväverening som 
gett resultat av mindre belastning och detsamma gäller för fosforutsläppen. Inte 
riktigt lika positiv bild för Mörrums bruk som ligger kvar på samma nivå både 
vad gäller kväve och fosfor.

Siffror från 2012: 

4300 ton kväve och 130 ton fosfor transporteras ut i Hanöbukten. Av detta står 
vattendragen står för 90 procent i fallet kväve och 75 procent vad gäller fosfor.

Varifrån kommer det? Källfördelningen är att i Helgeå står jordbruket för 55 
procent av kvävet o 41 procent vad gäller fosfor. Av enskilda avlopp och 
reningsverk står enskilda avlopp för 1 procent och reningsverken för 9 procent. 
För fosfor är det omvänt, enskilda avlopp står för 7 procent och reningsverken 
för 5 procent.

28 procent av kvävet och 39 procent av fosfor kommer från skog och hyggen.

Vi har jobbat intensivt under vår och höst för att statusklassa vattenområdena.

Så här ser det ut: Helgeåns nedre del uppnår god status, men med många 
bi!öden ser sämre ut. Hammarsjön har otillfredsställande status och Finjasjön 
dålig status. Sammantaget klassas hela Västra Hanöbukten och intilliggande 
vattenförekomster som otillfredsställande.

Vi lär få återkomma till detta.
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Fisk och vegetation längs Blekingekusten

  Marinbiolog Ulf Lindahl, Länsstyrelsen Blekinge

”Spiggen äter upp de djur som annars skulle ha ätit 
upp trådalgerna”

Ett skäl att studera "skrekrytering är att kunna följa beståndens utveckling och 
om de "skar vi tittar på är knutna till speci"ka livsmiljöer och är känsliga för 
förändringar i ekosystemet då kan detta vara en indikator på någonting. En 
kartläggning kan ge ett värdefullt redskap i den fysiska planeringen av den 
marina miljön.

Vi tittar i huvudsak på sötvattens"sk. Abborre, gädda, mört och karp"skar som 
trivs i varma och sköna, grunda vikar med låg vattenomsättning och med gott 
om växter som de kan gömma sig i, och som dessutom fungerar som 
leksubstrat.

Vi går tillväga så att vi slumpvis placerar ut provpunkter i utvalda områden, 
detonerar en liten sprängladdning och samlar in "sk, primärt årsyngel, som 
identi"eras och mäts. Samtidigt undersöks vegetation, bottensubstrat, vattnets 
grumlighet och temperatur bland annat. 

Rekryteringsmiljön för gädda och abborre studerade vi via "skarnas otoliter som 
gav det överraskande resultatet att inga av de gäddyngel vi tittade på hade 
rekryterats i sötvatten. Abborren tycks vara mer beroende av utsötat vatten och 
tycks vilja växa upp i och kring åmynningar där vattnet är mer utsötat.

Valjeviken i västra Blekinge är förmodligen landets bästa lokal för gäddyngel. 
Ett eldorado. Vi hittade enormt höga tätheter som minskar ned längs 
Skånekusten där det "nns en mindre bra miljö för uppväxande gäddor. För 
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abborre är bilden annorlunda. Väldigt lite abborryngel i västra Blekinge. De 
reproducerar sig i större omfattning i östra Blekinge. Vi har en stor årsvariation 
och till exempel var 2012 ett uselt gäddår, förmodligen en vädereffekt då det 
var kallt och gäddynglen växte långsammare och blev förmodligen uppätna. 
Årets data för abborre är roligare. Väldigt mycket abborre i år.

Vi tittar på olika miljöer. Rov"skarna trivs bäst i skyddade miljöer, liksom 
karp"skarna som mört, sarv och liknande, medan spiggen är vanligare i de 
mindre skyddade miljöerna. Troligen ett resultat av att spiggen äts upp i de 
andra habitaten.

Storspiggen ökar kraftigt – vi har tidigare hört kaskadeffekter som att spiggen 
äter upp de djur som annars skulle ha ätit upp trådalgerna – det "nns också en 
teori om att spiggen predaterar på abborre och gädda eftersom de äter upp 
deras yngel och deras mat, plankton. Spiggen gynnas av trådalger och det 
"nns tecken på att områden i Kalmarsund och norrut där abborre och gädda 
inte längre rekryterar beror på att spiggen dominerar, och ingen äter upp 
spiggen.

Det är favoritteorin till varför vi inte har rekrytering av gädda och abborre i 
Kalmarsund och längs Blekinges ostkust. Det "nns en gräns i sydöstra hörnet av 
Torhamnslandet där rekryteringen av gädda upphör för att sedan vara utslagen 
långt norrut.

Sammanfattningsvis ser miljösituationen i Blekinges grunda vatten ganska bra ut 
om man använder "skrekrytering som måttstock. Den är inte särskilt känslig för 
övergödning. Den ekologiska statusklassningen är som sämst i Valjeviken, där 
"skrekryteringen är som bäst.

Frågan är vad som skulle hända om man lägger över"ske eller något annat 
som tillfälligt slår ut abborre och gädda till den stress och påverkan som 
övergödningen innebär. Får vi då en miljö som domineras av trådalger och 
spigg, så som vi har ett par mil öster om oss?
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Vad sker i de stora till!ödena till Hanöbukten?

  VA-strateg Malin Åberg, Helgeåkommittén

  Öjvind Hatt, Skräbeåkommittén

”Vattenfärgen ökar i samtliga del!öden”

Helgeå:

I år har provtagningsområdet i Helgeå bestått av 38 olika punkter, varav några 
transportpunkter där vi också kollar metaller. Det "nns ett antal 
bottenfaunalokaler, det görs el"ske i vattendrag och vi har analyserat kiselalger. 
Inför nästa år har vi gjort en översyn och kommer att öka de biologiska 
parametrarna med framförallt !er kiselalgsanalyser.

Tittar vi på kvävetillståndet 2012 så kan vi se att variationerna har minskat, 
men att det annars inte hänt så mycket. Vi har en svag nedåtgående trend vad 
gäller kvävetransporter.

Vad gäller bi!ödena ser vi en dramatisk förändring i Vinneå vad gäller fosfor i 
mitten av 1980-talet, sedan har det inte hänt så mycket förrän i början av 
2000-talet då det skedde en uppgång. Vad kan man bara spekulera i.

Vattenfärgen ökar i samtliga del!öden. Bruni"eringen gäller inte bara Helgeå. 
Det ser ut så över hela södra Sverige.
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Skräbeån:

Vi har en ständig diskussion vad vi ska titta på för att göra nytta för pengarna.

Senaste omgången börjat titta på kiselalger för det ger en bra bild av många 
olika påverkanstyper. Det är ett billigt och bra sätt att få en hyfsad bild av en 
cocktail av bekämpningsmedel. Vi vill lägga mer kraft på detta. Vad gäller 
bekämpningsmedel "nns det en lucka, något vi inte riktigt ser idag. På många 
ställen har man idag utomhusväxthus, dukar som ligger över hektar efter hektar 
av jordbruksmarken. Kanske odlas med sticklingar från Spanien och Portugal 
som vi inte vet hur de är behandlade. Vi hittar saker som inte borde "nnas.

Men sammantaget är Skräbeån ett litet område och kanske ett exempel på 
något som inte är riktigt så jäkligt som man trodde.
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Övergödningen i Östersjön

  Professor Fredrik Wulff, Stockholms Universitets Östersjöcentrum

”Jag är förvånad över att hur få goda idéer det "nns”

Katastro!äget för det kustnära "sket är inte bara lokaliserat till 
Hanöbukten utan är ett storskaligt fenomen på många håll kring 
Östersjön.

Tittar man på var närsalterna kommer ifrån så får man titta på land över 
hela Östersjöns avrinningsområde. Ett exempel är kvävegödslingens 
fördelning. I Tyskland, Danmark och Skåne är kvävegödslingen hög, 
liksom i en del av Polen. Längre upp är det nästan ingenting, men en 
enorm koncentration härnere kring södra Östersjön. Ett annat exempel är 
antalet grisar där Danmark har en dominerande ställning och 
producerar 30 miljoner grisar per år. Varje gris producerar lika mycket 
kväve och fosfor som fyra människor.

Befolkningsfördelningen visar att hälften av människorna i 
Östersjöområdet bor i Polen. Vi har stora variationer mellan nord och 
syd. Det "nns inte mycket jordbruk i Norrland som släpper ut närsalter 
(kväve och fosfor).

Det "nns uppskattningar på närsalttillförseln från mitten av 1800-talet till 
idag. De visar små ökningar fram till andra världskriget, sedan stack 
siffrorna upp till 1980-talet och sedan en dramatisk nedgång igen. Från 
Helgeå och hela Skåne har det dock skett marginella minskningar.  När 
det gäller hela Helge å kanske det rör sig om 10-20 ton fosfor, så av 
totalt 30 000 ton kommer det mesta från andra ställen och länder.

Vilka effekter har den minska närsalttillförseln gett?

Vi ser inget samband mellan minskningen av fosforbelastningen och 
utbredningen av syrefria bottnar. I dag har vi de största arealerna 
någonsin av syrefria bottnar, kanske 75 – 80 000 kvadratkilometer.
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Vi har idag nästan en halv miljon ton fosfor som simmar runt i Östersjön 
och till detta tillför vi 30 000 ton varje år. Det tar ett tag innan vi ser 
effekten om vi genomför närsaltsminskningen enligt planerna. Hur länge 
måste vi vänta? Vi har redan fyllt på och det tar 30 år kvävet och 60 år 
för fosfor i havet att nå en halvering. Det tar !era årtionden innan vi får 
en effekt.

Så var kommer närsalterna ifrån?

Människan är bara en liten del. Handelsgödsel är en stor del och 
andelen stallgödsel har vuxit mer och mer. Vi äter idag 50 procent mer 
kött än på 1970-talet. Det är en dramatisk förändring. 
Livsmedelsindustrin är internationell och om vi fördyrar matpriserna 
enbart i Sverige för att minska belastningen, !yttar produktionen någon 
annanstans.

Jordbruket står för mer än hälften av belastningen och har ökat på grund 
av mer intensivt jordbruk och en större andel köttproduktion.

I planerna för Östersjön ska alla länder tillsammans minska 
fosforutsläppen med 10 000 ton. Mycket av nedgången vi sett hittills 
har berott på torra år med mindre sötvattentillförsel och närsalter. 
Försöker man klimatnormalisera belastningen är inte nedgången så stor. 
Vi har kanske plockat ned 2 000 ton – det "nns 8 000 ton kvar. 
Mycket av det som gjorts beror på !era och bättre reningsverk, där 
framförallt Polen varit duktiga.

Hur ska vi då minska närsaltbelastningen?

Vi måste göra åtgärder inom jordbruket, det räcker inte att bygga 
reningsverk. De !esta metoder är dock långsamma. Vi har stora 
mängder kväve och fosfor som redan ligger i markerna. Vi kan minska 
det, men det tar väldigt lång tid.

Det "nns också olika mer aktiva åtgärder inom så kallad ecological 
engineering.

Men jag avfärdar till exempel musselodling. Det kan aldrig få en 
kvantitativ effekt på Östersjön. Det skulle krävas enorma arealer.

I Sverige diskuterar man två vägar för att minska halten fosfor i havet. En 
är att mekaniskt syresätta med gigantiska pumpar som skulle pumpa 
syresatt ytvatten till botten. Problemet är att ytvattnet har en annan 
salthalt, är sötare, och då skulle till exempel riskera torskens lekområden.

Kemisk fällning – så som i reningsverk är en annan metod. Det är 
tekniskt möjligt, men dyrt och vill vi verkligen göra ett experiment med 
kemikalier i hela Östersjön?

Vad "nns kvar?
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Jag tror att vi får leva med en övergödd Östersjön i många årtionden 
framöver. Kanske en bättre "skeriförvaltning kanaliserar mot en ökad 
produktivitet av gädda och torsk istället för av spigg?

Hur gör vi för att få en "skeriförvaltning som ger ett stort massivt 
torskbestånd, massor av lax och gädda och abborre i framtiden? Jag 
tror att det är den här biten man måste jobba mer på. Målet är att 
Östersjön ska vara ren och "n 2020-2021 men det vet alla att det inte 
går.

Tillståndet i Hanöbukten beror inte enbart på lokal påverkan utan på 
den storskaliga övergödningen i hela Östersjön och vi får vänta länge 
på förbättringar. Jag är förvånad över att hur få goda idéer det "nns.
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Vad görs i Helgeåns vattensystem?

  Limnolog Jonas Dahl, Kristianstads Vattenrike

”Vi jobbar emot övergödning, bruni"ering och för 
biologisk mångfald”

Havet börjar långt upp på land. Det som sker där påverkar havet. Det har vi en 
massa exempel på. Så vad gör vi i Vattenriket? Hur arbetar vi med vatten? 
Ibland måste man göra saker och ting som man inte har superkoll på vilket 
resultatet blir, men om man åtminstone inte gör något fel så vinner man alltid 
något positivt på det.

Vi jobbar emot övergödning, bruni"ering och för biologisk mångfald för att få 
en god ekologisk status i våra olika vattenförekomster och på sikt också i havet.

Konkreta exempel på vad vi gör. I Bivarödsån, det brunaste vattendraget i hela 
Helgeås avrinningsområde jobbar vi med hållbart skogsbruk och vattenkraftverk 
som påverkar den ekologiska statusen på olika sätt.

Vinneåprojektet pågick under tre år och lämnar en slutrapport nästa år. Här har 
vi jobbat med att anlägga våtmarker. Vi har fått god respons av lantbrukare 
som upplåter mark mot at få en gratis våtmark. Ofta handlar det om marker 
som utdikats men nu blir ny våtmark igen.

I Vinneåprojektet inventerade vi också enskilda avlopp och hittade allt från 
fastigheter som saknade enskilt avlopp till det som var för gammalt. 70 procent 
av alla "ck anmärkningar.

Vid Karpalunds gamla bruksdammar har vi restaurerat dammarna för att 
tillsammans med markägaren kunna spara vatten under vinter som sedan 
används för bevattning under sommaren. På fem olika platser har vi nu 
våtmarker som kombineras med bevattning. Alla är nöjda.
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Inom Vinneåprojektet har vi också Bockebäcken som tidigare var ett problem så 
pass att det inhägnats och gjorts otillgängligt. Nu har vi tillgängliggjort bäcken 
genom promenadstigar och broar.

Sammanlagt skulle 50 hektar våtmarker skapas. Det slutar på 80 hektar istället. 

Vi har nu börjat jobba med Vramsån, ska skapa en åtgärdsplan och jobba 
med de fem nedersta bi!ödena i Vramsån och där hitta bra platser för 
våtmarker. Vramsån har "n biologisk mångfald med goda musselbestånd, 
öring, lax och kungs"skare.

Bivarödsån är Helgeåns brunaste vattendrag. Vi har tagit fram en åtgärdsplan 
för ån och då handlar det mycket om hållbart skogsbruk. Vi har skapat en 
besöksplats där vi gjort en våtmark av en gammal mosse som en gång dikats 
ut. Så har vi gjort en liten slinga där man kan se olika exempel på hållbart 
skogsbruk, våtmarker, minskade körskador, alsumpskog, sedimentdammar och 
så vidare.

För att uppfylla god ekologisk status och nå biologisk mångfald måste vi jobba 
också med de stora vandringshindren, som nedersta kraftverket i Torsebro. Det 
kommer kanske så småningom.
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Kristianstad Vattenrike

    Koordinator Carina Wettemark, Kristianstads Vattenrike

”Mer kunskap kring havets ekosystemtjänster är 
viktigt”
Det vi har här utanför oss är en fantastisk arena. Det här liknar ingen annan 
arena. Det kostar att driva och kräver engagemang, men det har vi sett och 
hört "nns här och det känns hoppfullt.
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är ett modellområde för hållbar 
utveckling som utsetts av Unesco. Vi har varit biosfärområde sedan 2005 men 
arbetet började redan 1989. Vi jobbar med goda exempel, praktiskt med 
aktiviteter över hela landskapet.
Vi står på tre ben:
Att bevara ekosystem och arter.
Att utveckla – både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Att informera om värdena, stötta forskning och på olika sätt att få fram mer 
kunskap.
Vi jobbar mycket med besöksplatser som når ut till människor. Juvelen i vår 
krona är Naturum och årligen kommer 150 000 personer ut i Vattenriket.
Havet är en jätteviktig resurs för oss alla och jag vill än en gång lyfta det här 
med ekosystemtjänstvärdet. Det genereras en enorm massa pengar här. Mer 
kunskap kring havets ekosystemtjänster är viktigt. Högskolan Kristianstad har nu 
fått ett anslag på fem miljoner kronor för att jobba med ekosystemtjänster i 
kustkommunerna här i Skåne.
Nästa år ska vi ha fokus på Havsresan i Vattenriket. Det är ett samarbete med 
bland annat Lunds universitet där vi kommer att arbeta med olika föredrag, 
hålla en fältvecka i maj och sedan ha en workshop i augusti som avslutas med 
en publik dag i Åhus den sista lördagen i augusti.
Det här är angeläget för oss alla.
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Hanöbukten is a large bay at the east coast of the County of Skåne in southern 
Sweden. It faces the Baltic Sea just south of the waters and archipelago of the County 
of Blekinge. 

During a period of approximately 6–10 years, residents fishing in Hanöbukten have 
observed an alarming decline in the fish abundance. In fact, the decline is so severe 
that many local fishermen have given up their profession and sold their boats and 
equipment, even in cases where their families have been fishing in Hanöbukten for 
many generations. 

These observations have resulted in a public enquiry about the situation in Hanöbukten 
(Anonymous 2013), executed by the staff at the Swedish Agency for Marine and Water 
Management (HaV) as a commission from the Swedish government. 

The public enquiry of Hanöbukten (Anonymous 2013) indicates that the problems have 
appeared in recent years, and according to local fishermen, the problems occur in 
episodes. Hence, it is very interesting that the thiamine deficiency, documented in fish 
and birds close to Hanöbukten, also occur in episodes and is the only known disorder 
today with dire consequences for individual specimens as well as entire populations. 

The thiamine deficiency may be caused by one, today unknown, substance by a 
certain biochemical mechanism. Thiamine has a central role in the cellular metabolism 
of e.g. sugar, lipids, and protein, and thiamine deficiency may compromise several 
physiological functions, such as the immune defence, vision and hearing, long and 
short time memory functions, the blood brain barrier, reproduction, temperature 
regulation, nerve function, reproduction, and survival. Our knowledge so far makes 
thiamine deficiency a plausible cause for the ongoing disturbance of the ecosystem in 
Hanöbukten. 

On this foundation, we suggest an investigation of thiamine status in some well-
characterised vertebrate model-species to elucidate whether biota in Hanöbukten 
suffer from thiamine deficiency or not. 
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