
Visste du att? Vill du veta mer?
BalticSea2020 (www.balticsea2020.org)
Vattenmyndigheterna (www.vattenmyndigheterna.se)

Enligt EUs vattendirektiv ska alla ytvatten uppnå god status senast år 2027.
Under 2015 upprättades åtgärdsprogram som beskriver vad som behöver göras 
för att nå dit.

BalticSea2020 är en privat stiftelse, vars mål är att förbättra miljön i 
Östersjön genom att vara en handlingskraftig aktör som snabbt kan 
se till att det som har betydelse för Östersjön verkligen blir av.

•

Projektets målsättning är att bidra med mer kunskap om åtgärdsarbete i sjöar och 
kustområden.

•

•

Skyltarna finns att ladda ned från www.levandekust.se

Gäddvåtmark

Säby Säteri

Bättre enskilda avlopp

Inplantering av blåstångÅtgärder på hästgårdar

Slutna tankar till utedassAluminiumbehandlingFiskeförbud

Jordbruksåtgärder

Latrinstation
En uppsamlingsstation för urin 
och latrin har byggts, där boende 
med torrtoaletter kan tömma sitt 
toalettavfall. På så sätt undviker 
man att näring (fosfor och kväve), 
bakterier och virus läcker vidare 
till grundvatten eller diken som 
mynnar i havet. 

Tillsammans med Säby gård har 
näringsläckaget från åkrarna till 
Björnöfjärden minimerats genom 
att strukturkalka, anlägga två-
stegsdike, etablera sedimenta-
tionsdammar med kalkfilter och 
täckdika med kalkinblandning.

Näringsläckaget från hästgårdar 
har minskat genom bland annat 
daglig mockning och lagring av 
gödsel på gödselplatta, mark-
stabilisering och dränering där 
marken blir söndertrampad, och 
skyddszoner längs diken.

Blåstång har planterats in på 
flera platser i Björnöfjärden.
Tångbälten är ett viktigt habitat 
för fiskyngel och ryggradslösa 
djur. De är i sin tur viktig föda åt 
fisk och fågel. 

För att minska övergödningen 
och skydda dricksvattnet, har 
boende med dåligt avlopp fått 
hjälp att byta till en avloppslös-
ning där toalettavfallet transport- 
eras bort från området.

En gäddvåtmark har byggts för att stärka 
gäddbeståndet i Björnöfjärden. Gäddor 
kan motverka övergödning. På våren 
simmar gäddor upp i våtmarken och leker. 
Gäddynglen växer till i våtmarken och 
släpps ut i fjärden i juni.

Säby Säteri har installerat ett nytt bra 
avlopp för konferensanläggningen 
och bytt till vakuumtoaletter och 
sluten tank i galleriet och musteriet.

Björnö naturreservats utedass har 
försetts med slutna tankar för att 
inte näring, bakterier och virus 
ska läcka ut i Björnöfjärden.

De största tillflödet av fosfor kom från fjärdens sediment, där 
stora mängder näringsämnen lagrats in under decennier. 
Med aluminiumbehandling har fosforn bundits i sedimenten, 
och kan inte längre bidra till övergödning av fjärden.

För att fjärden ska få ett starkt 
rovfiskbestånd har fiskeförbud 
införts från 1 april till 15 juni. 
Under den här perioden leker 
gäddorna, och bör inte störas.
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Projekt Levande kust vill visa att det går att återfå en bra miljö 
i övergödda havsvikar (god ekologisk status) med klart vatten, 
ett rikt växt- och djurliv, ett naturligt fisksamhälle och syresatta 
bottnar. Projektet genomförs i Björnöfjärden under 2011-2017. 

Björnöfjärden kan liknas vid ett ”Östersjön i miniatyr”. Viken är kraftigt övergödd, har en 
långsam omsättning av vattnet och stor utbredning av syrefria bottnar. Erfarenheterna 
från projektet ska sammanfattas i en bok som berättar hur övergödda skärgårdsområ-
den kan restaureras och vad det kostar. 

Levande Kust – Ett restaureringsprojekt i full skala!
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