
För sju år sedan var Björnöfjärden i 
Värmdö kommun en av Stockholms 
skärgårds mest övergödda fjärdar. 
Botten döden var utbredd och en mängd 
olika näringskällor behövde åtgärdas.  
Nu är Björnöfjärden en frisk fjärd med 
klart vatten, ett rikt växt- och djurliv, och 
på väg mot ett naturligt fisk samhälle 
och syresatta bottnar med bottendjur.

Att räddA en fjärd
– en berättelse om att återfå god ekologisk status i kustområden

Box 50005, Lilla frescativägen 4B, 104 05 Stockholm • tel: 08-673 97 64 • info@balticsea2020.org  •        BalticSea2020
www.BalticSea2020.org
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Efter sju års arbete med övergödningsåtgärder samt mätningar och 
utvärdering kan projektet Levande kust sammanfatta att: 

det är möjligt att återfå god ekologisk status i inneslutna vikar!
• För att få en tydlig åtgärdseffekt måste vattenutbytet vara be-

gränsat, annars avtar effekten snabbt när vattnet blandas med 
näringsrikt vatten från Östersjön.

• Den interna fosfortillförseln från sedimenten måste åtgärdas för 
att få en snabb förbättring samtidigt som näringstillförseln från 
avrinningsområdet måste minimeras för att effekten ska bestå.

Åtgärdsarbete är svårt
• För effektivt åtgärdsarbete behövs tydliga mål, kompetens, 
 finansiering och tålamod.
• Att utse en ”åtgärdssamordnare” som tilldelas beslutsmandat 

och finansiella resurser ger kraft i genomförandet.
• Avrinningsområdesperspektiv är viktigt, men platsspecifik kun-

skap behövs också för att identifiera näringskällor och kostnads-
effektiva åtgärder. 

För ökad åtgärdstakt behövs:
• Tydliga incitament för att minska näringsläckage
• Ökad tillsynstakt och möjlighet att få rådgivning
• Möjlighet att få stödfinansiering för nyinvesteringar
• Tydliga mål och positiva exempel

levande kuStS SlutSatSer och rekommendationer

Om de landbaserade åtgärder som gjorts runt Björnöfjär-
den skulle genomföras i större skala, exempelvis i Norra 
och Södra Östersjöns Vattendistrikt eller utmed kusten, 
beroende på åtgärd, minskar fosforläckaget till Östersjön 
med omkring 200 ton per år. Den sammanlagda kostnaden 
beräknas till omkring 30 miljarder kronor.

Om alla syrefria bottnar i kustzonen från Norrtälje i norr 
till Åhus i söder åtgärdas på likande sätt som i Björnöfjär-
den, stoppas en årlig fosforomsättning på omkring 550 
ton. Detta beräknas kosta ca 3 miljarder kronor.

Det räcker inte med att åtgärda fosforn som läcker från 
bottnarna. Näringstillförseln från land måste också minska, 
annars kommer ny näring snart ansamlas i sedimenten, 
som på nytt börjar läcka och reglera övergödningen.

Länderna inom Helcom har kommit överens om en  
gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea  
Action Plan (BSAP), där varje land har ett åtagande om 
utsläppsminskning. Levande kusts åtgärder i större skala 
motsvarar tillsammans mer än Sveriges åtagande inom 
BSAP.

levande kuSt i Större Skala - mer än SverigeS Åtagande i Baltic Sea action Plan

demonStrationSProjekt i Full Skala

Projektet LeVAnde kuSt startdes 2011 av Stiftelsen BalticSea2020 för att försöka 
visa att det går att återställa ett övergött kustområde. Vi ville dessutom samla 
erfarenheter kring arbetet med åtgärder mot övergödning samt vad det kostar.  
Allt för att underlätta och inspirera framtida åtgärdsarbete. 

Projektet genomfördes i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Fjärden - som kan 
liknas vid ett ”Östersjön i miniatyr” med kraftig övergödning, litet vattenutbyte och 
stor utbredning av syrefria bottnar - har återfått en bra vattenkvalitet och vikens 
växt- och djurliv håller på att återhämta sig.

För att minska tillförseln av näring och motverka övergödningens effekter har en 
rad åtgärder gjorts, både i Björnöfjärdens avrinningsområde och i själva fjärden. 
Projektet har också lyft blicken och beräknat vilken utsläppsminskning åtgärderna 
skulle kunna bidra med om de gjordes i större skala.

Sammanfattningen som du nu håller i din hand är en översikt över resultat och 
slutsatser som projektet kommit fram till. 

Vi hoppas att du blir intresserad av att läsa mer, besök gärna vår hemsida  
www.BalticSea2020.org.



Skog och öppen mark 7%  

Jordbruk 5%

Hästhållning 2% 

 

Små 
avlopp 10%  

Säby säteri 5%  Internbelastning 71%   

Före åtgärder: ca 840 kg/år Efter  åtgärder: ca 240 kg/år

Skog och öppen mark 24% 

Jordbruk 7% 

Intern-
belastning 
42% Små avlopp 17%  

Säby säteri 6%  

Hästhållning 4% 

ett ÅrS FörBeredelSer
Innan åtgärdsarbetet startade under-
söktes fjärden under ett års tid för att 
få en tydlig bild av utgångsläget och 
därmed kunna mäta förväntande åt-
gärdseffekter. Samtidigt undersöktes 
också en närliggande fjärd med lik-
nande övergödningsproblematik, där 
inga åtgärder gjordes. Att använda 
sig av en ”jämförelsefjärd” gjorde det 
möjligt att särskilja åtgärdseffekter 
från vädervariationer mellan olika år.

Åtgärder Som minSkat övergödningen

fakta om Björnöfjärden
Björnöfjärdens yta är 1,5 km2 och avrinningsområdet (det landområde som förser fjärden med vatten från exempelvis 
neder börd) 15 km2. Fjärdens maximala djup är 25 meter. På omkring sex meters djup finns ett kraftigt språngskikt. Under 
det är det syrefritt, vilket motsvarar omkring 80% av fjärdens yta. Det är brackvatten i viken, med en salthalt som varierar 
mellan ungefär 4,0 och 5,5 promille. Vattenutbytet med Nämdöfjärden utanför sker via ett smalt grunt sund, och den  
geno m  snittliga vattenutbytestiden är omkring tre månader.

För sju år sedan startade Stiftelsen BalticSea2020 projektet levande kust. 
Syftet var att försöka visa att det går att återställa en övergödd havsvik och 
att sammanfatta och kommunicera hur vi gick tillväga. vi ville ta reda på vad 
det kostar och vilka erfarenheter vi tar med oss, samtidigt som allt vi gjort 
genomsyrats av ett vetenskapligt angreppsätt. Projektet har genomförts i 
Björnöfjärden som kan liknas vid ett ”östersjön i miniatyr” med kraftig över-
gödning, litet vattenutbyte och stor utbredning av syrefria bottnar. utifrån 
de resultat vi fått vid Björnöfjärden har vi även beräknat vilken utsläpps-
minskning åtgärderna skulle kunna bidra med om de gjordes i större skala 
och vad det skulle kosta. 

Projektets syfte är nu uppfyllt. den här sammanfattningen ger en överblick 
över de åtgärder, resultat och slutsatser som projektet gjort och kommit 
fram till. På vår hemsida, www.balticsea2020.org, finns mer information om 
exempelvis projektets genomförande, åtgärdernas effekt och kostnade r, 
förbättring av vattenkvalitet och miljön i viken, samt erfarenheter och 
rekommendationer. vi hoppas att du blir intresserad av att veta mer, och 
framför allt att vårt arbete kan inspirera till ett ökat åtgärdsarbete.

/Linda Kumblad och Emil Rydin, BalticSea2020

variFrÅn kommer näringen? 
I området runt Björnöfjärden finns omkring 1000 bostäder, ett jordbruk, några 
hästgårdar, och en konferensanläggning med musteriverksamhet.

Näringen (fosfor och kväve) som når fjärden från avrinningsområdet kommer 
naturligt från skog och öppna marker, men främst från mänskliga aktiviteter i 
form av läckage från jordbruk och hästhållning, samt utsläpp från bostäder med 
dålig rening av toalettavfallet. 

Projektet valde att fokusera på fosfor eftersom fler åtgärder är utvecklade för 
att minska tillförseln av fosfor, och för att det ofta är fosfor som reglerar övergöd-
ningen i Östersjöns kustområden.

Innan projektet startade kom det största fosforläckaget till fjärdens vatten från 
tidigare års fosforutsläpp som lagrats i Björnöfjärdens bottensediment. Den an-
samlade fosforn läckte tillbaka till vattnet när sedimentet drabbats av syrebrist. 

Figurerna visar varifrån fosfor 
som nådde Björnöfjärdens vatten 
kom ifrån vid projektets start 
2011 och när de genomförda åt-
gärderna fått full effekt (% per år, 
från respektive näringskälla). 

FoSFortillFörSel Före och eFter Åtgärder

Före....Små avlopp, 80 kg/år
Genom ökad tillsyn, VA-rådgivning samt 
ekonomiskt stöd har den fosfor 
som når fjärden från små 
avlopp halverats. Ersättning 
har utgått till privata fastig-
hetsägare som bytt till en 
avloppslösning där toalett-
avfall samlas ihop och 
transporteras bort från 
området.

Större avlopp, 45 kg/år
Genom en ny avloppsanlägg-
ning på konferensanlägg-
ningen och musteriet på Säby 
säteri beräknas dessa 
fosforutsläpp till fjärden 
minska med minst 70%.

Jordbruk, 38 kg/år
Genom att strukturkalka 
åkrarna, anlägga fosfordam-
mar med kalkfilterbäddar och 
täckdika med kalkinblandning 
har fosforläckaget från åkrarna 
minskat med omkring 80%.

Hästhållning, 17 kg/år
Genom daglig mockning av 
hagar, lagring av gödsel på 
tät gödselplatta, skyddszo-
ner runt diken, markstabili-
sering och dränering av 
söndertrampad mark har 
näringsläckaget från 
hästgårdarna minskats 
med omkring 70%. Internbelastning, 600 kg/år

Med aluminiumbehandling av djupa 
och syrefria bottnar har fosforläcka-
get från fjärdens sediment stoppats. 
Aluminium binder fosforn till 
sedimentet och stoppar därmed 
fosforläckaget till vattnet. Åtgärden 
har minskat fosfortillförseln till 
vattnet med drygt 80%.

Gäddvåtmark
Genom att anlägga en 
gäddvåtmark kan 
gäddbeståndet 
stärkas som i sin tur 
kan motverka 
övergödningseffekter. 
Gäddorna äter småfisk 
så att mer av fjärdens 
djurplankton blir kvar 
och äter växtplankton.

Utedass i naturreservat, 3 kg/år
Genom att förse utedassen i Björnö 
naturreservat med slutna tankar, tas 
näring och smittämnen från dassen 
om hand istället för att läcka ut till 
fjärden.

Inplantering av blåstång
Blåstång har planterats in på 
flera platser i fjärden. 
Tångbälten är viktiga för 
fiskyngel och smådjur som 
håller till här, som i sin tur är 
viktig föda åt fisk och fågel.

Fiskeförbud
För att återfå ett starkt 
gäddbestånd har 
fiskeförbud införts 
under lekperioden. 

 

efter åtgärd 

kvar att åtgärda 

går ej att åtgärda

För att minska näringstillförseln till 
vattnet och motverka övergödningens 
effekter har en rad åtgärder genom-
förts, både i Björnöfjärdens avrin-
ningsområde, och i själva fjärden. 
Den totala tillförseln av fosfor från de 
olika källorna sträcker sig från 3 till 
600 kilo per år.  Alla åtgärder är viktiga 
men allra störst effekt på den totala 
fosforminskningen har aluminium-
behandlingen av sedimenten haft, 
följt av förbättrade enskilda avlopp. 
Diagrammen visar hur effektiva åtgär-
derna varit för att minska fosfortillför-
seln från de olika källorna. Storleken 
illustrerar skillnader i årlig tillförsel 
från källorna.

mer liv i Fjärden
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Siktskiva som 
mäter siktdjup

Fosfor från sediment 
övergöder viken
Syrefria sediment binder 
fosfor dåligt. Fosforn frisätts 
till vattnet och bidrar till 
övergödning. Det leder till 
ännu kraftigare tillväxt av 
alger som behöver brytas ner, 
och därmed större utbredning 
av syrefria bottnar. En ”ond 
cirkel” uppstår.

Näring övergöder fjärden
Mycket näring från land når 
viken via diken och vatten-
drag. Näringen kommer 
exempelvis från dåliga 
avlopp, åkermark och 
hästgårdar.

Trådalger dominerar
I den övergödda viken frodas 
trådalger som täcker stenar, 
hällar och annan bottenvege-
tation. Blåstång och kärlväx-
ter förkommer sparsamt.

Vattnet är grumligt
Mycket näring i vattnet bidrar 
till mycket växtplankton som 
grumlar vattnet. Dåliga 
ljusförhållandena hindrar 
vegetation att leva på djupare 
bottnar.

Näringen exporteras
Det är en nettoexport av näring från 
Björnöfjärden till skärgården utanför. 
Näringen kommer både från land och 
från sedimentet.

Botten är död
Från sex meters djup är det 
helt syrefritt. Här kan varken 
fisk eller smådjur överleva. 
Sånär som på bakterier, är 
botten död. 

Mycket mört
Den vanligaste fisken är mört. Det 
finns bara fisk ner till sex meters 
djup, där vattnet är syrerikt.

eFter....

6m

Internbelastningen stoppad
Efter aluminiumbehandlingen stannar fosforn i sedimentet och tillväxten av 
alger har minskat. När en mindre mängd organiskt material behöver brytas 
ner blir det mer syre kvar i bottenvattnet. I de allra djupaste områdena är det 
fortfarande syrebrist. Det kommer ta många år innan det blir bättre här.

Minskad näringstillförsel
Åtgärder på land har minskat 
näringstillförseln. För att den 
förbättrade miljön ska bestå får 
inte näringstillförseln öka igen.

Vegetationen breder ut sig
Klarare vatten gör att bottenvegetationen breder ut sig 
och kan leva djupare. Blåstång och kärlväxter har blivit 
vanligare. I dessa miljöer trivs smådjur och fiskyngel.

Vattnet är klart
Halverad fosforhalt i vattnet ger halverad 
mängd växtplankton och därmed klarare 
vatten. Solljuset når längre ner och bidrar 
till en ökad utbredning av bottenvegetation.

Minskad näringstransport
Åtgärderna har minskat tillförseln 
av näring från land och sedimen-
tet. Utförseln av fosfor från 
Björnöfjärden till skärgården 
utanför har halverats.

Bottnar återkoloniseras
Bättre syreförhållanden på 
mellandjupa bottnar gör att 
fisk och bottendjur kan leva 
här igen.  

Mer gädda
Det finns mer fisk i viken. 
Gäddvåtmarken bidrar till att 
stärka vikens gäddbestånd.

Direkt efter aluminiumbehandlingen 
minskade fosforhalterna i fjärdens 
vatten, och redan efter några månade r 
hade halten halverats. Det har påver-
kat undervattensmiljön positivt på 
många sätt, vilket beskrivs i figurerna 
längst till höger.

Landåtgärderna beräknas halvera 
näringstransporten från land till fjär-
den på sikt. Det kommer ta några år 
innan åtgärderna fått full effekt, efter-
som det finns mycket näring som lag-
rats i sedimenten under lång tid. 

Även om aluminiumbehandlingen 
binder mest fosfor och ger snabb ef-
fekt är det jätteviktigt att minimera 
näringstillförseln från land, annars 
byggs nya näringsförråd upp i sedi-
menten som på nytt börjar läcka.

alla Åtgärder är viktiga

det gÅr att FÅ tillBaka 
en Bra miljö i kuStomrÅden


