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Bottnar som övergöder – går det att stoppa den onda cirkeln?

För åtta år sedan startade BalticSea2020 det storskaliga restaureringsprojektet Levande kust. Projektet 
genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård och har som mål att visa att det går att återfå god ekolo-
gisk status i övergödda havsvikar runt Östersjön. Vid projektets start berodde övergödningen i fjärden till 
största del på läckage av fosfor från fjärdens botten. Idag har läckaget från bottnarna stoppats, men hur 
gick det till? 

Emil Rydin är docent i Limnologi och en av två projekt-
ledare för Levande kust. Just nu arbetar han med 
projektet ”Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka 
ämnen fungerar?” som är en förlängning av Levande kust. 
Vi har träffat Emil för att höra mer om erfarenheterna från 
Björnöfjärden och målet och förväntningarna med det nya 
projekt. 

I friska vatten binds näring, fosfor, med bland annat järn 
och aluminium som naturligt tillförs från avrinnings- 
området och finns tillgängligt i bottensedimentet. Den 
tillförseln räcker till för att binda den naturliga fosfor-
tillförseln varefter den når fjärden. Men även om järn är en 
effektiv fosforbindare när det finns syre i vattnet, så fung-
erar den bindningen inte om syrebrist råder.

- Mycket av övergödningen har visat sig bero på tidigare 
års fosforutsläpp, som har varit för stora för att bottnarna 
ska mäkta med att ordentligt binda all den samlade till-
förseln. Förmår inte bottnarna binda all den tillförda
fosforn kommer den att läcka tillbaka till vattnet. Det 
kallas för den onda cirkeln, ett negativt kretslopp där 
fosforn inte kommer till ro i bottnarna och därmed driver 
mer algblomning. Och så fortsätter det, mer fosfor finns 
tillgängligt i vattenmassorna vilket göder mer algblomning 

som, när det sjunker ned till bottnen, använder upp syret i 
bottenvattnet, och fosforn bundet till järn löses upp. 

Foto: Joakim Odelberg

Bild: I ett friskt sediment binds fosforn (P) till järn, aluminium eller 
kalcium. I syrefria (döda) bottnar försämras bindningsförmågan 
och fosforn frisätts till vattnet och bidrar till övergödning, som se-
dan leder till ännu mer algblomning och syrefria bottnar. En ”ond 
cirkel” uppstår. När algerna dör, sjunker de till botten och bryts 
ner av bakterier och smådjur. Vid nedbrytningen används syre och 
näringsämnen frigörs. När syret är slut bildas svavelväte (H2S).
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I havsvikar i Östersjön är läckaget från bottnar, även kallat  
internt läckage, ofta flera gånger större än det närings-
läckaget som kommer från land. En av huvudorsakerna till 
att fosforn inte binds i bottnarna är just syrebristen. Järn, 
som är den främsta naturliga fosforbindaren i bottnar, 
löses upp och tappar sin bindningsförmåga vid syrefria 
förhållanden. 

- Kombinationen av för mycket näring och syrebrist gör 
att den onda cirkeln förstärks. Och som bekant så brottas 
Östersjön med stora ytor av syrefria bottnar, vilket även 
förekommer i många lite djupare skärgårdsvikar, berättar 
Emil. 

Inom projektet Levande kust behandlades bottnarna i 
Björnöfjärden för att få bukt på övergödningen. Den metod 
som användes var aluminiumbehandling.

Aluminium binder, precis som järn, fosfor väldigt bra, men 
aluminium har fördelen att dess fosforbindande förmåga 
inte påverkas av syrefria förhållanden. Den binder fosfor 
permanent. I Björnöfjärden genomfördes aluminium-
behandling av djupare, syrefria bottnar och det var första 
gången det gjordes i en havsmiljö. I sjöar har aluminium-
behandling använts för att stoppa läckaget från bottnar i 
50 år. Men resultaten är avhängt på att även läckaget från 
land minskas. För även om den interna belastningen är 
större än tillförsel från land, kommer ingen sjö eller vik på 

sikt vara fri från övergödning om ny fosfor kontinuerligt 
läcker till vattnet.

-  Först bör man alltid åtgärda 
tillförseln från land, vilket vi gjor-
de i Björnöfjärden, för att sedan 
åtgärda den interna tillförseln, 
förklarar Emil.

Aluminiumbehandling är en om-
talad metod eftersom alminium 
blir giftigt för fisk vid mycket låga 
pH-värden. Då sätter sig alumi-
niumet på fiskens gälar vilket gör 
att den inte får syre.

- Men aluminium är redan ett av de vanligaste grund-
ämnena i naturen och bottnarna, skulle det ske en kraftig 
försurning av Östersjön så skulle aluminiumet som natur-
ligt finns i bottnarna bli giftigt för fisken.

Aluminiumbehandling av botten är ett stort projekt som 
kräver noggrann utredning innan behandlingen kan börja 
för att se om det går att genomföra på tilltänkt vik. Finns 
det några utmaningar med aluminiumbehandling som 
metod?

- Inom projektet Levande kust har resultaten hittills varit 
mycket goda! Utmaningarna jag ser är om man ska 
behandla grundare bottnar, oavsett om det är grunda sjöar 
eller havsvikar. I Björnöfjärden höll vi oss under skikten, 
där det finns kallare vatten som är relativt orörligt oavsett 
tid på året. Där är det ett pH som är stabilt, nära neutralt 
(7), vilket är optimalt för både aluminium och järn. Efter-
som bottnarna var syrefria kunde vi inte använda järn utan 
valde därför aluminium. Utmaningen blir om man har 
grundare, övergödda vikar, när bottnarna ligger på 3-4 
meters djup. På dessa djup är inte pH stabilt, det kan stiga 
mycket vid algblomningar, upp till 9, vilket påverkar 
stabiliteten i aluminium-fosforbindningarna. Så utman-
ingen är att hitta en metod som fungerar på grunda 
bottnar. På små djup är inte syrebrist ett problem, därför 
borde järn fungera som fosforbindare, det är detta vi testar 
i Granfjärden!

Granfjärden ligger utanför Östhammar i Uppland, den är 
kraftigt övergödd och har ett medeldjup på 3 meter. Idag är 
siktdjupet ca 0,5 meter. Projektet ”Fosforbindning i grunda 
övergödda vikar – vilka ämnen fungerar?” ämnar testa 
både aluminium och järn som fosforbindare i Granfjärden.

- I det grunda Granfjärden tenderar pH att variera till mer 
basiskt. Aluminium går i lösning över pH 9 och tappar sin 
bindande förmåga. Det vi kommer testa är hur mycket 
fluktuationer i pH som aluminiumet klarar av innan det 
går i lösning samt se om järn fungerar som fosforbindare 
under fjärdens förhållanden, säger Emil.
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Bild: Aluminiumbehandlingen i Björnöfjärden.

Emil Rydin
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Text: Madeleine Holst, BalticSea2020

Testerna genomförs i tio stycken så kallade inneslutningar. 
 
-Inneslutningarna är som rör som går från ytan ned i 
sedimenten. Inget vatten kan strömma in eller ut ur 
inneslutningarna. De har en diameter på ca 8 meter så 
solljus kan tränga ned i vattnet. I två av inneslutningarna 
arbetar vi ned aluminiumlösning i bottnens översta skikt, 
i två andra testar vi aluminiumgranulat som sjunker ned 
i sedimenten och löser upp sig. I två inneslutning testar vi 
järnlösning och i de två sista, utöver kontrollinneslutning-
arna, testar vi järngranulat.

I slutet på maj startade försöket som pågår fram till slutet 
av oktober. Ungefär varannan vecka tas prover på vattnet i 
inneslutningarna, då mäts planktonmängd, pH och fosfor-
nivåer. Just nu väntar Emil på projektets första provsvar. 

- Visar sig någon av metoderna fungera bra kommer mer 
tester behöva genomföras innan en hel fjärd kan behand-
las, så det är en bra bit kvar säger Emil.

Syftet med att hitta en metod som fungerar bra är att i 
förlängningen kunna behandla grunda vikar så de återfår 
sin fosforbindande förmåga. Det skulle ge klarare vatten 
vilket gör att ljus skulle nå botten och växter kunna växa 
där igen som i sin tur binder fosfor. Det öppnar upp för att 
andra arter skulle kunna leva där än enbart de som trivs i 
övergödda miljöer. 

En fråga som Emil fått tidigare är huruvida effekterna av 
en behandling av bottnar håller på sikt. I Björnöfjärdens 
fall så har vattenkvalitén varit god sedan behandlingen för 
ca 5 år sedan. Men goda resultat beror på flera saker.

- Både Gran- och Björnöfjärden har litet vattenutbyte med 
fjärdarna utanför. Men så länge ett utbyte finns kommer 
ju den behandlade fjärden påverkas av fjärden utanför. 
Målet med Björnöfjärden är bryta den onda cirkeln och att 
syrehalten i bottenvattnet ökar vilket gör att bottnarna på 
sikt får en ökad naturlig fosforbindning. Om man stoppat 
den externa tillförseln av fosfor så finns goda utsikter att 
fjärdens sediment kan binda fjärdens fosfor och inte bli en 
nettoexportör av näring till fjärden utanför. Viken blir lite 
som en renare av vattnet innan det går ut i Östersjön. 

Vad är nästa steg i Granfjärden-projektet? 

- Testerna i Granfjärden kommer komplettera avsnittet i 
Levande kusts Vitbok om hur bottnar kan behandlas för 
att minska internbelastningen. Vi ska kunna komma med 
rekommendationer för de olika behandlingarna - vilka som 
inte är effektiva att använda i grunda, övergödda havsvikar 
och vilka som fungerar bra. Kompletteringen kommer leda 
till att Vitboken blir än mer heltäckande och förhoppnings-
vis ett bra arbetsverktyg för myndigheter och kommuner 
som arbetar med att återfå god ekologisk status i över-
gödda havsvikar runtom i Östersjön, avslutar Emil.

Bild: Inneslutningarna är ihåliga och når ända ner till bottnen 
där aluminium respektive järn blandas ned i sedimenten. Prover 
tas kontinuerligt för att undersöka om fosforbindningen håller 
över tid.       
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Mer information om projektet i Björnöfjärden finner du på BalticSea2020s hemsida under projektet Levande kust. På hemsidan kan du 
även läsa mer om projektet ”Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka ämnen fungerar?” som genomförs i Granfjärden.

http://balticsea2020.org/alla-projekt/overgodning/14-oevergoedning-pagaende-projekt/54-levande-kustzon
http://balticsea2020.org/alla-projekt/overgodning/14-oevergoedning-pagaende-projekt/681-fosforbindning-i-grunda-oevergoedda-vikar-vilka-aemnen-fungerar

