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BalticSea2020 



• År 2020 ha bidragit till att Östersjöns 

utveckling vänts i en positiv riktning  

• Östersjön - en långsiktig resurs och källa 

till livskvalitet 

• Katalysator för konkreta åtgärder som 

bidrar positivt till Östersjöns utveckling:  

– Forskning 

– Åtgärdsprojekt  

– Opinionsbildning 

Mål, Vision och Uppdrag  



• Motverka övergödning och dess effekter 

• Åtgärder på land och i vattnet 

• God ekologisk status (EUs vattendirektiv) 

• Följa upp och utvärdera 

Levande kust (2011-2017) 

Foto: S. Qvarfordt 



Undersökningar i och runt Björnöfjärden 

I vattnet 

• Vattenkemi och plankton (20 ggr/år) 

• Syrefria bottnar (minst 3 ggr/år) 

• Vegetation, bottenfauna, fisk (1 ggr/år) 

På land 

• Näringskällor 

• Transportvägar 

 
Foto: S. Qvarfordt 



Syrefria bottnar 

• Under sommaren är bottnar djupare 

än 6 meter syrefria 

 

• 50% av vattenmassan kan inte 

utnyttjas av t.ex. fisk 

Foto: S. Qvarfordt 
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Foto: S. Qvarfordt 



Foto: A. Gustafsson 



Fosfor i vattnet  

Fosfor från sediment 

”gamla synder” 

ca 90% 

Enskilda avlopp 41% 

Åkermark 19% 

Skog 23% 

Övrigt ca17% 

 



   
Åtgärda ”gamla synder” 

• Förstärkt fosforbindning i sediment 

• Aluminiumlösning till djupa bottnar 

• Sjörestaureringsmetod 

Syrefria bottnar i Björnöfjärden 



Fosfor i vattnet efter behandling  

Fosfor från sediment 

”gamla synder” 

ca 90% 

Enskilda avlopp 41% 

Åkermark 19% 

Skog 23% 

Övrigt ca17% 
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Fosforhalter i vattendragen (μg/l, augusti 2012) 



• Optimerad gödning 

• Strukturkalkning 

• Sedimentationsdammar 

• Kalkfilter 

• Våtmark 

 

Åtgärder i jordbrukslandskapet 



Dammar och Våtmark runt Säby 

0 100 m 

Våtmark 

 

Sedimentationsdammar 
med kalkfilter 
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Fosforutsläpp ca 190 kg/år 
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Antal fastigheter med EA 



Eget omhändertagande = Ökade utsläpp 



Hjälp din vik – Förbättra ditt avlopp! 

• Många små avlopp – stora utsläpp till Björnöfjärden 

 

• Förbättra avloppen i väntan på kommunalt VA 

 

• Alla har ett ansvar för att inte försämra Björnöfjärden 

 

• Unik chans – rådgivning och bidrag – ta den! 

 

• Ni får hjälp från start till mål 


