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Döda bottnar, giftiga ämnen och stora massor av gröna algblomningar är det vi idag 
förknippar vårt närliggande brackvatten med. Östersjöns dåliga miljö är ett hett ämne idag 
och övergödning, det vill säga eutrofiering, är bara ett av områdets många miljöproblem som 
kan hota framtiden för många av de organismer som lever där. Men hur kan då ett sådant 
fenomen uppkomma? Hur kan en ansamling av växande små alger sätta ett helt ekosystem i 
gungning? Detta är viktiga frågor att ställa sig. Ökad kunskap om vilka effekter som 
medföljer stora massor av algblomningar kan vara en viktig ögonöppnare för att vi ska kunna 
sätta in rätt åtgärder och stoppa eutrofieringens förödande konsekvenser. Om ingenting görs 
åt problemet kommer vi människor i framtiden kanske inte längre kunna lägga östersjöfisk på 
tallriken. Inte heller kommer vi kunna njuta av en härlig sommardag på stranden utan att 
oroa oss för att komma i kontakt med giftiga algtäcken som kan orsaka oss otäcka sjukdomar. 
 
 
Algblomning i Östersjön 
Varje sommar ser vi stora gröna massor framträda i Östersjöns vatten och dessa massor 
påverkar oss mer än vi kanske tror. När vi människor gödslar våra marker i jordbruket, 
förbränner fossila bränslen eller släpper ut orenat avloppsvatten tillför vi näringsämnena 
kväve och fosfor till naturen. När stora 
mängder av dessa näringsämnen rinner ut i 
Östersjön gynnas en uppsjö av olika sorters 
små alger och cyanobakterier som då breder ut 
sig och växer över stora vattenytor. I 
Östersjön har algblomningar funnits i hela 
7000 år men det faktum att de ökat så mycket 
i antal på sistone är det som idag orsakar ett 
stort problem för hela ekosystemet. Varför 
skulle dessa gröna små organismer orsaka så 
stora problem? Jo, det är nämligen så att när 
det bildas så stora mängder av alger och 
många av dessa tillslut dör sjunker de ned till 
Östersjöns botten. Där nere bryts de ned och 
under denna process förbrukas syrgas. När det 
finns så stora mängder alger som behöver 
brytas ned kan det leda till syrgasbrist på 
bottnen. När syrgasen tar slut sker den fortsatta 
nedbrytningsprocessen med hjälp av bakterier som bildar ett mycket giftigt ämne – vätesulfid. 
Förutom detta kan cyanobakterier och alger också i sig vara giftiga. 
 
Syrgasbrist 
Ungefär 25 % av hela Östersjöns botten, det vill säga ca 100000 km2, är idag drabbat av 
syrgasbrist. Det får konsekvenser för många av de djur som lever där. Vissa är mer känsliga än 
andra och därför kan syrgasbristen göra skada på olika sätt för olika organismer. Torsk är en 
utsatt art eftersom dess ägg är extra känsliga för syrgasbrist och klarar inte alltid en fortsatt 
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utveckling i syrgasfattiga miljöer. Om äggen trots detta klarar av att utvecklas till vuxna fiskar 
kan det ändå sätta sina spår. Den vuxna fiskens beteende när det gäller att söka sin egen föda 
kan nämligen försämras. En del organismer kan känna av att ett område har för lite syrgas. Då 
kan de fly till nya platser där de inte är vana att vistas. I en ny miljö blir de inte lika skyddade 
som de skulle vara där de växt upp och känner till bland annat var gömställen finns. Den 
påfrestning som det innebär att försöka överleva i en syrgasfattig miljö kan också göra att 
fiskar blir mer mottagliga för sjukdomar. Om färre torskägg klarar sig, om fler fiskar som flyr 
till nya, okända miljöer lättare blir byten för rovfisk, och om fiskar blir sämre på att hitta sin 
egen föda kan det få en hel fiskpopulation att minska. Om till exempel torsken skulle 
försvinna skulle det också påverka oss människor som har den som en viktig födokälla.  
 
Andra som kan ta skada av syrgasbristen är de organismer som lever i sedimenten och som är 
viktiga för nedbrytning av det organiska materialet där. Om de dör försvinner ännu mer av 
kapaciteten att bryta ned döda alger som sjunker till bottnen och de negativa effekterna av 
algblomningen förstärks. Fisk och kräftdjur är, om de inte har kapaciteten att fly till områden 
med högre syrgashalt, de som är mest känsliga för syrgasbrist medan ringmaskar och musslor 
klarar lite lägre syrgasnivåer. 
 
Gifter från algblomningar 
De alger och cyanobakterier som i sig är giftiga kan frigöra giftet till vattnet när de bryts ned. 
Dessa gifter kan påverka många organismer, allt från små plankton till fiskar, fåglar och 
däggdjur. I värsta fall leder intag av alggifter till döden. Hos däggdjur, och därmed också 
människan, kan det också orsaka skador som sår och hudirritationer, ge problem med 
luftvägar eller mag-tarmkanalen eller till och med orsaka minnesförlust eller krampanfall. Hos 
vissa organismer kan gifterna ge minskad tillväxt och utarma djuren på deras energireserver. 
Det gör i sig att de blir mer känsliga och risken för att svälta ökar. Dessutom kan djurens 
svaghet till följd av gifterna göra dem till lättfångade bytesdjur för större organismer.  
 
För organismer som lever i grunda vatten kan det vara svårt att undkomma algblomningar 
som lätt ansamlas där och som kan ta upp hela det område som organismen har att vistas på. 
Hos en specifik märlkräftsart som lever i sådana förhållanden har forskare sett att giftiga 
cyanobakterier kan orsaka försämrad förmåga att fortplanta sig, att vuxna individer inte 
överlever lika lätt och försämring av märlkräftans förmåga att söka sin egen föda. Om dessa 
märlkräftor minskar i antal påverkas även de fiskar och fåglar som normalt äter dem då deras 
födotillgång minskar. Ett annat problem är att gifter som ansamlas i märlkräftan sedan kan 
föras vidare till fiskar och fåglar och skada även dem. Det här är bara ett exempel på en 
organism där sådan vidarebefordring av giftiga substanser kan ske. Om vi tänker oss att detta 
fenomen nu uppstår i många fler delar av Östersjön och hos många fler olika arter som lever i 
eller vid Östersjön inser vi snart att hela ekosystemet kan komma att påverkas och sättas ur 
balans. För att nämna ett annat exempel kan alggifter på precis samma sätt föras vidare i 
näringskedjan från protozoer (små encelliga organismer) till lite större djurplankton, och 
sedan vidare till fisk och sedan till fåglar eller oss människor. Långsiktigt kan dessa 
ansamlingar av gifter ge oss och andra organismer allvarliga konsekvenser. 
 
Näringsvävar i obalans 
Om en normalt balanserad näringsväv, där det finns tillräckligt med föda för varje art, istället 
rubbas och sätts i obalans kan det innebära att arter som från början fanns i rika antal plötsligt 
minskar istället. En sådan minskning kan innebära att främmande arter utanför Östersjöns 
område kan hitta plats och immigrera. En sådan inflyttning kan till exempel skapa ökad 
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konkurrens med de arter som redan finns på platsen, vilket kan ge ytterligare negativa effekter 
för de inhemska arterna. Detta rubbar i sin tur ekosystemet ännu ett steg.  
 
De tjocka och utbredda massorna med alger gör också att mindre ljus når ner i havet. För 
vattenlevande växter kan detta bli ett stort problem. Utan ljus blir det ingen fotosyntes och 
således kan inte växten få den energi den behöver för att klara sig. Blåstången och ålgräset är 
exempel på sådana växter som har minskat drastiskt på vissa ställen i Östersjön. En del fiskar 
växer upp i miljöer med blåstång och ålgräs så när dessa växter försvinner har fisken plötsligt 
ingen trygg plats att leva på som kan ge tillräckligt med skydd. Därav klarar sig fisken i sin 
tur sämre och fler individer kan mista livet. Även de organismer som normalt äter blåstång 
eller ålgräs riskerar att klara sig sämre. Minskningen av fiskpopulationer kan leda till att 
någon annan art tar över och så har vi återigen ett obalanserat ekosystem. 
 
Rädda Östersjön! 
Det finns alltså en hel uppsjö av effekter som de massiva algblomningarna orsakar. Det kan 
vara komplicerat och svårt att snabbt bli av med problemen från eutrofieringen eftersom 
många av effekterna verkar späda på problemet ytterligare som i en ond cirkel som är svår att 
ta sig ur. Östersjön består också av många olika delar där miljöförhållandena ser lite olika ut 
vilket också gör att inte alla områden påverkas lika av eutrofieringen. Dessutom har Östersjön 
många andra miljöproblem som till exempel utsläpp av miljögifter vilket gör det mer 
komplext att förstå sig på vilka konkreta effekter som kommer specifikt från eutrofieringen, 
då det även finns andra bovar med i bilden som parallellt med algblomningarna kan inverka 
på ekosystemets hälsa. 
 
Idag har stor kraft lagts ned på att minska utsläpp av näringsämnen från jordbruk och andra 
källor till Östersjön men troligen kommer några tydliga 
resultat inte att ses 
förrän efter några 
årtionden eftersom 
marken idag redan 
innehåller stora 
mängder med både 
kväve och fosfor, så 
det kommer ta lång 
tid. De länder som 
behöver jobba hårdast 
för att minska sina 
näringsutsläpp med 
hjälp av 
avloppsreningsverk är 
idag Ryssland, 
Estland, Lettland, 
Litauen och Polen. 
Sverige och Finland 
har lyckats bra med att minska tillförseln av fosfor men är 
sämre på att minska kväve. Tyskland och Danmark står 
som förebilder för de andra länderna då de lyckats riktigt bra med att minska både sina fosfor- 
och kväveutsläpp. Helsingforskommissionen (HELCOM) har aktionsplaner med 
målsättningar för att rädda Östersjöns framtid och gör regelbundna mätningar för att hålla koll 
på vilket läge brackvattnet befinner sig i. Man behöver kunskap om hur alla effekter 

Östersjön 
- Bildades under senaste 

istiden. 
- Ett av världens största 

brackvattenområden. 
- Saltvattensinflöden sker 

endast genom Öresund 
och de danska sunden.  

- Djupet skiljer sig åt 
mellan olika delar med 
allt från 15-400 m.  

- Salthalten skiljer sig åt 
mellan olika delar med 
allt från 10-30 psu 
(practical salinity units).  
 
  

Östersjöns avrinningsområde. Karta: 
Coalition Clean Baltic (CCB).  
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samspelar och ökad förståelse för vilka som är de rätta åtgärderna att sätta in. Det är viktigt att 
länderna kring Östersjön kan samarbeta och att åtgärder sätts in så snabbt som möjligt så att 
återhämtningen av ekosystemet sakta men säkert kan infinna sig. 
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