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Hur djup är Östersjön?
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Vad gör Havs- o 
vattenmyndigheten?

• Miljöövervakning
• Östersjöstrategin inkl havsplanering
• Åtgärdsprogram för havsmiljön
• Åtgärdsprogram för vatten
• Forskning för Östersjön
• Senaste provfisket – några preliminära resultat
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Vad har HaV gjort sedan sist?
• Ett nytt övervakningsprogram har tagits fram tillsammans med Göteborgs 

universitet, Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet samt Naturhistoriska 
riksmuseet. Syftet med programmet är att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga 
ämnen och fiskhälsa samt orsakerna till uppkomst av sårskadad fisk. Det nya programmet 
omsätts i praktiken under hösten 2015, rapporteras 2018.

• Under 2014 och 2015 har fisk samlats in från övriga provfisken i Hanöbukten, 
vilka provbankas för framtida analyser av miljögifter.

• SMHI har låtit ta fram nya mätsystem för att kunna följa förändringar i havets 
bottenområden. Utrustningen har finansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten 
och Naturvårdsverket. Sedan februari 2015 ligger tre mätriggar nu utplacerade, de finns i 
Laholmsbukten, vid Ölands södra udde och i Hanöbukten.

• I början av 2015 skapade myndigheten en webbsida för rapportering av 
observationer som görs och gjorts i Hanöbukten. Sedan publiceringen av 
rapporteringssidan har ett 20-tal rapporter inkommit.
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Nytt saltvatten in i Östersjön
• Flera stora inflöden under 2014 (100-400 km3)
• Syresatt vatten nådde Gotlandsdjupet i slutet av maj 2014, för 

första gången sedan 2003.  
• Ett mycket stort saltvatteninflöde skedde i dec 2014-jan 2015, 

358 km3, detta är det tredje största saltvatteninflödet sedan 
1880. 

• Detta ledde till lägre fosfatkoncentrationer men högre 
nitratkoncentrationer i djupvattnet.

• Nytt saltvatteninflöde under hösten 2015, som vi får se verkan 
6-8 månader senare, tiden det tar för att nå mellersta Östersjön
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Källa: Liebnitz institute for Baltic sea research Warnemunde 2015

tisdag 3 maj 16



05/03/16 Presentationsnamn                                                     Namn

Senaste bilden av 
syrefria bottnar i 
Östersjön, juli 2015

6Källa: Liebnitz institute for Baltic sea research Warnemunde 
2015
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Läget 1975

7Källa: Liebnitz institute for Baltic sea research Warnemunde 
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Läget 1985

8Källa: Liebnitz institute for Baltic sea research Warnemunde 
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Läget 1995

9Källa: Liebnitz institute for Baltic sea research Warnemunde 
2015
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Läget 2005

10Källa: Liebnitz institute for Baltic sea research Warnemunde 
2015
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Läget 2015

11Källa: Liebnitz institute for Baltic sea research Warnemunde 
2015
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Ekosystemresiliens
• Stora ekosystem som Östersjön, som är beroende 

av slumpmässiga inflöden och komplex 
bottenstruktur har långa omställningstider

• Saltvattensinflöden har responstider på 1-2 år
• Klimatförändringar och sjunkande pH pga 

försurning samt mer sötvatten komplicerar det 
ytterligare

• Försiktighetprincipen bör gälla
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Östersjöstrategin
• Mål 1: Rädda havsmiljön 

• Delmål: Östersjön ska ha rent vatten, Östersjön ska ha en rik och 
levande biologisk mångfald, Östersjön och dess utlopp trafikeras av en 
ren och säker sjöfart, Förbättra samarbetet för en god havsmiljö; Marina 
skyddade områden (10%), Projektet Symphony (kumulativa 
miljöbelastningen av olika planalternativ); Clean Shipping Index, 
HELCOMs aktionsplan mot marint skräp, BALTFISH, PA-Nutri, PA-
Hazard, Forskning inom BONUS-programmet, Miljöforskningsanslaget 
(bl a fyra projekt om ekosystemtjänster kring Helgeå)

• Mål 2: Länka samman regionen
• Delmål: Goda transportvillkor i Östersjöområdet; Projekten BalticLines o 

BalticScope
• Mål 3: Öka välståndet

• Havsplanering och Havsförvaltning
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Östersjöstrategin & maritima strategin
• Näringsläckage, fosfor som begränsad resurs och återföring av växtnäring

• Föroreningar som läkemedelsrester, plaster och övrigt marint skräp som sprids över stora 
områden

• EU:s reviderade fiskeripolitik som bland annat innebär förbud mot att kasta ut oönskade 
fångster, och som skapar förutsättning för en regional förvaltning av havsområden 

• Att öka kunskapen om bland annat utbredningen av fosforläckande och förorenade sediment i 
Östersjöns havsbotten, för att nå en mer effektiv förvaltning, användning och restaurering av 
naturresurser

• Innovationer för att möta de samhällsutmaningar som det maritima området berörs av, 
exempelvis hållbar energiproduktion, hållbara transporter, klimatförändringar och ett hållbart 
resursutnyttjande 

• Planering med maritimt perspektiv och förutsättningar för en regional förvaltning av 
havsområden
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Uppdrag att medverka i genomförandet 
av EU:s strategi för Östersjöregionen 
och dess handlingsplan

• Samma uppdrag har givits till Havs- o vattenmyndigheten, 
Naturvårdsverket, SMHI o Kemikalieinspektionen

• Myndigheterna ska rapportera årligen till regeringen t o m 
2020 vad de gör för Östersjöstrategin
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Åtgärdsprogram för Havsmiljön
Vi har tagit fram 32 olika åtgärder inom områdena  
• främmande arter  
• fiskar och skaldjur som påverkas av fiske  
• övergödning  
• bestående förändringar av hydrografiska villkor  
• farliga ämnen  
• marint avfall  
• biologisk mångfald  
• marina skyddade områden  
• restaurering  
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https://www.havochvatten.se/download/18.596b74d91518c04d181511cd/1450350932658/atgarder-atgardsprogram-for-havsmiljon-015-lista.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.596b74d91518c04d181511cd/1450350932658/atgarder-atgardsprogram-for-havsmiljon-015-lista.pdf
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Regionalt samarbete om 
åtgärdsprogram för havsmiljön
• Arbetet innebär samarbete med våra grannländer kring 

åtgärder i den gemensamma havsmiljön, bland annat inom 
de regionala havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom 
samt på EU-nivå. Inom Helcom och Ospar verkar man för 
samarbete och samordning i ländernas framtagande av 
åtgärdsprogram under havsmiljödirektivet. 

• Här finns Helcoms Joint document of regional coordination 
of Programmes of Measures in the Baltic Sea area. 

• Också från Ospar finns en rapport om åtgärdsarbete som 
bidrar till att nå havsmiljödirektivets mål.
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Åtgärdsprogram för 
vattenmiljön

• Föreslaget åtgärdsprogram från de fem regionala 
vattenmyndigheterna

• Kostnad c:a 20 miljarder
• Åtgärdsprogrammet ännu inte beslutat av 

regeringen
• Skulle varit rapporterat till EU den 31 mars

18

tisdag 3 maj 16



05/03/16 Presentationsnamn                                                     Namn

BONUS-programmet – 
28 olika forskningsprojekt inom:

• Biodiversitet

• Förändringar i markanvändningar och dess påverkan på Östersjön 

• Kustekosystemens dynamik I Östersjön 

• Integrerad kustzonsförvaltning

• Ekotekniklösningar för god ekologisk status I Östersjön

• Maritime riskanalys och förvaltning

• Luft- o vattenföroreningar från fartyg inklusive ljud 

• Förbättrade fiskbeståndsuppskattningar I tid o rum I Östersjön 

• Styrelseskick och policyinstrument

• Ekosystemtjänster och livsstilar och 

• Maritim rumslig planering I Östersjön 

• Integrerade miljöövervakningsprogram av ekologisk status och mänsklig påverkan

• Nya fjärranalysmetoder för Östersjön

• Användardirven informations- och kommunikationsservices för miljö och säkerhet I Östersjön
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• På uppdrag av HaV utförde SLU-
Aqua provfisken med nordiska 
kustöversiktsnät i områdena 
kring Åhus och Listerlandet 
under oktober och november 
2015

• Här presenterar vi preliminära 
resultat från undersökningarna
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Undersökta områden
• Fisket utfördes med Nordiska 

Kustöversiktsnät i fyra olika djup-
Intervall (0-3m, 3-6m, 6-10m och 
10-20m)

• Varje station fiskades med ett 
nät och under en natt

• 50 stationer fiskades i Åhus och
20 i Listerlandet

• Botten filmades vid varje
station
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Jämförda områden

• Resultaten från provfiskena jämfördes med 
liknande undersökningar som tidigare gjorts i 
området
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• Temperaturen var i medel 10,4 respektive 11,4 °C i Listerlandet och Åhus. 
• Liten temperaturskillnaden mellan de olika djupintervallen 
• Inga tydliga tecken på syrebrist (förutom på en station) under filmning av botten

• Liknande artsammansättning som i tidigare fisken
• Tendens till högre fångster under 2015 än i tidigare fisken

Resultat - allmänt
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Resultat - torsk
• Torsk var den dominerande arten i fångsten
• Fångsterna i samma storleksordning som tidigare undersökningar
• Torskarna i Listerlandet var mellan 19 och 54 cm (medellängd 34 cm)
• I Åhus varierade längden mellan 15 och 47 cm (medellängd 34 cm)
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Resultat – stor torsk och kondition
• Antalet stora torskar högre i Åhus än i Listerlandet

• Högre andel stora torskar i fisket 2015 än i tidigare undersökningar

• Överlag låg kondition (under 0.8) hos torsken

• 49 % av torsken i Listerlandet under 0.8, i Åhus 63 %
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Resultat – sjukdomar 
• Sjukdomsfrekvensen var 2,9 % i Listerlandet och 2,0 % i Åhus

• Något högre i Listerlandet än i tidigare undersökningar (möjligen en effekt av ökat 
fokus på att undersöka sjukdomar 2015?)

• Framförallt hudsår hos torsk och skrubba
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Nästa steg

• Detaljerad sammanställning och rapport till 
HaV under maj 2016

• Nytt provfiske i höst i Åhusområdet
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Tack för uppmärksamheten

Frågor?

Mats.svensson@havochvatten.se
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