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2. När algerna dör sjunker de ner till botten och 
bryts ner. Vid nedbrytningen används syre och 
näringsämnen frigörs. När syret är slut bildas 

svavelväte (H2S) som är giftigt.

3. I ett friskt bottensediment binds 
fosforn till järn, aluminium och kalci-
um. Bindningsförmågan försämras 

i syresfria bottnar och fosforn frisätts 
vilket leder till ännu mer algblomning. 

1. För mycket näring i vattnet ökar tillväx-
ten av växtplankton och alger kraftigt.
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Fosforen bunden till 
bottensedimentet.

Så funkar aluminiumbehandling

Ann-Cathrine Johnsson
ann-cathrine.johnsson@svd.se

Med ett dovt plums försvinner 
Susanne Quarfordt iförd lufttuber 
och andningsmask ner under 
den mörka ytan. Tätt följd av  
Mikael Borgiel. De båda dykarna 
från Sveriges vattenekologer ska 
genomföra en årlig vegetations-
inventering för projektet Levande 
kust i skärgårdsviken Björnö-
fjärden i Värmdö kommun.

Vid undersökningen besöker 
dykarna ett antal platser i Björnö-
fjärden och i jämförelseviken 
Fjällsviksviken, för att undersöka 

hur stor del av botten olika arter 
täcker vid olika djup, och hur 
djupt arterna växer som djupast.

För sju år sedan var Björnö-
fjärden en av de mest övergödda 
fjärdarna i Stockholms skärgård 
med utbredd bottendöd och ett 
påverkat fiskbestånd. Nu är fjär-
den frisk med klart vatten och ett 
rikt växt- och djurliv. 

Inom kort hoppas forskarna 
även kunna se syresatta bottnar 
med bottendjur och ett naturligt 
fisksamhälle i fjärden.

– Vi kan redan se en tydlig skill-
nad. Det finns mer gädda och det 

är lika roligt varje gång vi får höra 
från boende runt viken att fisket 
har blivit så mycket bättre, säger 
docent Emil Rydin, en av två pro-
jektledare för Levande kust.

Under de sju år som projektet 
har varit i gång har fosfortillför-
seln till vattnet minskat med om-
kring 70 procent, mängden växt-
plankton har halverats och sikt-
djupet förbättrats – med i genom-
snitt en meter.

– Det här hade vi nog kunna 
förvänta oss, men vi har dess-
utom sett att bottenlevande alger, 
fiskar och djur nu kan leva dju-
pare än tidigare. Det har gått for-

tare än vi trodde, berättar Levande 
kusts andra projektledare Linda 
Kumblad, som är docent och  
systemekolog vid Stockholms 
universitet. 

Björnöfjärden kan beskrivas 
som ett Östersjön i miniatyr. Pre-
cis som Östersjön har viken be-
gränsad kontakt med havet utan-
för. Och problemen med kraftig 
övergödning och stor utbredning 
av syrefria bottnar var desamma.

Från 1950-talet fram till 1980- 
talet ökade tillförseln av både 
kväve och fosfor till Östersjön. 
Men de senaste 30 åren har till-
förseln av näringsämnen mins-
kat och är nu nere på ungefär 
samma nivåer som på mitten av 
1900-talet.

Att det fortfarande finns så  
stora problem med övergödning 
beror framför allt på den stora 

mängd fosfor som redan finns  
i havet och som stannar kvar  
under lång tid – den så kallade  
internbelastningen.

– Bottensedimentet har nor-
malt en bra förmåga att binda 
näring om det är syresatt. Men 
vid syrebrist läcker fosfor i stället 
tillbaka upp till vattnet, vilket  
har varit ett stort problem även  
i Björnöfjorden, förklarar Linda 
Kumblad.

Den fosfor som når Björnö-
fjärden kommer till viss del natur-
ligt från skog och öppna marker, 
men det mesta kommer från 
mänskliga aktiviteter som jord-
bruk, hästgårdar och dålig rening 
av avlopp.

Runt Björnöfjärden finns när-
mare 1 000 bostäder, ett jordbruk, 
några hästgårdar och en konfe-
rensanläggning med musteri-

Viken kom tillbaka från de döda 
– så kan Östersjön räddas
Övergödning, döda bottnar, utfiskning, skräp och miljögifter. Öster-
sjön är på många sätt ett utsatt hav. Nu hoppas forskare kunna använda 
erfarenheter från ett projekt i en skärgårdsfjärd för att förbättra den 
ekologiska statusen längs med den svenska Östersjökusten.

 Sjukt hav | SvD. se

ª Övergödningen  
av Östersjön orsakas 
av näringsläckage av 
kväve och fosfor från 
bland annat jordbruk, 
reningsverk, dåliga 

avlopp och hästhåll-
ning samt från näring 
som under lång tid 
lagrats upp i sediment 
och som frigörs när 
sedimentet blir syre-

fritt – så kallad intern-
belastning.

ª Jordbruket står 
för den absolut största 
tillförseln av kväve, 
följt av skogsbruk,  
reningsverk och av-
lopp. När det gäller 

fosfor kommer den  
i dag främst från 
bottensediment, där 
tidigare utsläpp har 
lagrats. 

ª Övergödningen 
gör att vissa alger  
växer ohämmat,  

vattenkvaliteten  
försämras, växt- och 
djurlivet påverkas  
negativt och det  
skapas syrebrist  
i bottenvatten och  
i sediment.

 SvD

Fakta | Jordbruket står  
för den största tillförseln
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4. Botten behandlas med 
en aluminiumlösning. 
Aluminiumet binder fos-
forn i bottensedimentet.

5. När fosforläckaget 
stoppats upphör tillväxten 
av alger. För att effekten 
ska bestå är det viktigt att 
näringsläckaget från land 
minimeras. Den onda cir-
keln är bruten.

Syrefattig botten

bottensediment

Aluminium

4

verksamhet. Tidigare fanns det 
framför allt sommarstugor i om-
rådet, men då allt fler hus har bli-
vit permanentboenden har det 
blivit allt större näringstillförsel 
till fjärden.

För att lyckas med projektet har 
det krävts en rad åtgärder, både 
på land och i fjärden. Huvud-
fokus har legat på jord bruks-
sektorn, hästhållning och avlopp. 
Dessutom har forskarna plante-
rat in blåstång och byggt en gädd-
våtmark för att stärka gädd-
beståndet.

För att komma åt det överskott 
av fosfor som har lagrats i fjär-
den har de syrefria sedimenten 
aluminiumbehandlats för att på 
nytt kunna binda fosfor. Metoden 
förstärker den naturliga process 
där aluminium binder fosfor, och 
efter avslutad behandling har  
viken fått tillbaka samma vatten-
kvalitet som på 1950-talet.

Aluminiumbehandling visade 
sig vara en kostnadseffektiv me-
tod jämfört med många åtgärder 
på land.

– Men det är fortfarande lika 
viktigt att förhindra tillförseln 
från land, för att inte bygga upp 

ett nytt förråd av fosfor i bottnar-
na som sedan läcker tillbaka till 
vattnet, säger Emil Rydin.

Att det går att se en så tydlig 
förbättring i Björnöfjärden är den 
positiva sidan av fjärdens begrän-
sade vattenutbyte.

– En avgränsad vik var en förut-
sättning för att vi skulle kunna få 
en synbar effekt på kort sikt. Om 
vattenutbytet varit större hade 
vattenkvaliteten inte kunnat bli 
bättre än i fjärden utanför, säger 
Emil Rydin.

Enligt EU:s ramdirektiv för  
vatten ska alla ytvatten uppnå 
god ekologisk status senast år 
2027.

För att nå målet finns ett gemen-
samt åtgärdsprogram för länder-
na runt Östersjön framtaget av 
Helsingforskommissionen – Bal-
tic Sea Action Plan – där man har 
räknat ut hur mycket varje land 
måste minska sin tillförsel av  
näring för att Östersjön ska kun-
na återhämta sig. 

– Om de åtgärder vi har gjort  
i Levande kust-projektet genom-
förs i större skala, så har vi upp-
nått det beting vi har för Sveriges 
del enligt kommissionen, säger 
Linda Kumblad. ª

ª 2011 startade  
stiftelsen Baltic Sea 
2020-projektet  
Levande kust, med 
syftet att visa att det 
går att återställa en 
övergödd fjärd.

ª Erfarenheterna 
från projektet ska  
användas för att för-
bättra den ekologiska 
statusen längs med 
den svenska Östersjö-
kusten. 

ª Olika åtgärder har 
testats för att lösa 
problemen orsakade 
av övergödning.

ª Att Östersjön är  
ett av världens mest 
förorenade havs-
områden beror till 

stor del på dess ut-
satta läge. Omringat 
av tätt befolkade land-
områden och med 
smala sund som för-
bindelse till världs-
haven blir utsläppen 
kvar länge.

 SvD

Fakta | Levande kust

Projektledarna Linda 
Kumblad och Emil 
Rydin är överraskade 
över att vissa resultat 
kom snabbare än de 
hade kunnat ana. Här 
tar de ett sediment-
prov från botten. Ett 
syresatt sediment  
är ljusbrunt och har 
spår av botten djur. 
Vid syrebrist är  
sedimentet svart  
och luktar svavelväte 
(ruttet ägg). 

ª Björnöfjärden 
är en skärgårds-
vik i Värmdö 
kommun, som 
kan ses som  
ett Östersjön  
i miniatyr.

ª Ytan är 1,5 
kvadratkilo-
meter och det 
maximala djupet 
25 meter. 

ª Den genom-
snittliga vatten-
utbytestiden är 
cirka 3 månader, 
vilket är tillräck-
ligt lång tid för 
att lokala åtgär-
der ska ge mät-
bar effekt. SvD

Fakta |  
Björnöfjärden

Åsa Holmgren arrenderar en hästgård vid Säby Säteri och har varit del av projektet Levande kust i snart tre 
år. För att förhindra att näring tar sig ut i diket och vidare till fjärden byggdes en ny väl dränerad gödselplatta.

Vid den årliga vegetations inventeringen undersöks bland annat hur djupt ned olika 
arter växer som djupast.
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