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Huvudbudskapet i Wulffs 
föredrag var positivt – att 
Östersjöns miljö kan förbättras 
avsevärt.  För att uppnå detta 
krävs dock flera insatser. Alla 
länder kring Östersjön måste 
ovillkorligen samarbeta i dessa 
frågor och man bör koncentrera 
sig på att minska utsläppen av 
kväve och fosfor. 
 
Bakgrund 
Från att ha varit ett närsaltsfattigt 
innanhav har övergödningen av 
Östersjön under 1900-talet lett till 
att belastningen av kväve mer än 
fördubblats och fosformängderna 
mer än tredubblats. Dessutom har 
man kunnat se en dramatisk 
ökning av blågrönalgernas 
blomning och utbredningen av 
syrefattiga bottenområden.  
   Blågrönalger har alltid funnits 
men det som gör situationen 
allvarlig är inte bara att de är 
giftiga utan även att de fixerar 
atmosfäriskt kväve i Östersjön. 
Under några få varma sommar-
månader kan blågrönalgerna 
tillföra vattnet lika mycket kväve 
som annars kommer från all 
flodtillförsel.  
   De syrefattiga bottnarna bidrar 
också till ökande belastning 
genom att årligen läcka uppåt 100 
000 ton fosfor, vilket kan jämföras 
med de 30 000 ton fosfor som 
tillförs externt under samma tid. 
   Om man minskar utsläppen från 
jordbruket samt skapar bättre 
avloppsrening så skulle utsläppen 
av kväve och fosfor kunna 
halveras. 
 
Problem 
Utsläppen fördelar sig olika från 
länderna kring Östersjön. 
Belastningen är störst från 
befolkningstäta områden samt där 
jordbruk bedrivs. Stora utsläpp 
kommer t ex från de östliga 
Östersjöländerna som fortfarande 
till övervägande del är agrara 
samhällen men också med ökande 

levnadsstandard vilket innebär 
ökning av utsläpp. Därmed kan 
vinsterna bli störst om man kan 
minska deras bidrag till 
belastningen. Vi i Sverige har 
bättre infrastruktur och regelverk 
som gör att det förmodligen går 
fortare för oss att initiera och vidta 
åtgärder. Å andra sidan släpper vi 
i princip ut samma mängder kväve 
och fosfor som på 70-talet trots 
förbättringar inom vårt 
miljöarbete. Samarbete är således 
helt nödvändigt. 
 
 
Vad göra? 
• förbättra avloppsrening 
• förbud mot fosfater i disk- och 
tvättmedel 
• åtgärder i jordbruket 
• göra ingenting 
 
 
   Förbättrad avloppsrening där 
alla Östersjöländerna fick en 
gemensam standard i nivå med 
svenska reningsverk skulle minska 
fosforutsläppen  med 35 % och 
kväveutsläppen med 5 %. Att 
införa fosfatförbud som enda 
åtgärd skulle minska fosfat-
utsläppen från 1,2 
kg/person/år till 0,2-0,6 
kg/person/år. Kombinationen 
av de två åtgärderna skulle bli 
ännu mer effektiva samtidigt 
som blågrönalgernas 
blomning skulle reduceras 
med 50 %. Dock minskar inte 
kvävebelastningen utan 
parallella åtgärder inom 
jordbruket. 
   Med maximala 
ansträngningar beräknas 
jordbruket helt kunna 
eliminera fosforläckaget från 
gödning och reducera kväve-
belastning med 50 %. Görs 
däremot ingenting, samtidigt 
som vi behåller dagens antal 
djur per jordbruksenhet, eller 
om vi expanderar antalet djur 
per jordbruksenhet i fram-

tiden så att de blir som de mest 
jordbruksintensiva regionerna 
idag, så kommer vi att se en 
ökning av kväve- och 
fosforutsläppen med 50 – 100 %.  
   Sammanfattningsvis kan vi välja 
framtidsscenario – minskning av 
utsläppen med 50 % eller ökning 
av utsläppen med 50 %. 
 
 
Slutsatser 1 
• Läget kommer att förvärras om 
den nuvarande intensifieringen av 
jordbruket fortsätter. 
• Störst förbättringspotential: 
minska fosforutsläppen från öst 
(avlopp och tvättmedel) samt 
minska kväveutsläppen från 
västländers jordbruk. 
• Störst risk att öka belastningen 
av kväve och fosfor om 
jordbruken intensifieras i länder i 
östra och sydöstra 
Östersjöområdet. 
 
 
HELCOM 
Helsingforskommissionen 
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HELCOM har lagt fram en 
aktionsplan för att rädda Östersjön 
där man i stort sett har målen att 
gå tillbaka till värden från 
mätningar gjorda 1955 avseende 
övergödning (mätt som siktdjup). 
Överenskommelsen mellan 
länderna kring Östersjön, som 
undertecknades november 2007 i 
Krakow, innebär att man senast 
2016 har börjat vidta åtgärder för 
att 2021 ha uppnått god ekologisk 
status. Det kan tyckas som en lång 
tid men å andra sidan var en del av 
målen mycket konkreta, t ex 
bestämdes att minska fosfor-
utsläppen med 40 % och kväve-
utsläppen med 20 % till dess.  
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Slutsatser 2 
• Endast små förbättringar är 
möjliga med regionala åtgärder 
• Alla länder kring Östersjön 
måste samarbeta 
• ”Polluters pay principle” är dyr 
och orealistisk för 
Östersjöländerna 
 
 
Andra vägar att gå är att minska 
atmosfäriska depositioner (f.n. 25 
% av aktuell kvävebelastning), 
ökat inflöde från Nordsjön, att 
påverka sjöfarten och handeln med 
gödning. 
   Vad vetenskapen kan bidra med 
är att definiera funktionella 

miljömål, visa vad som behövs för 
att uppnå specifika mål, beskriva 
den relativa vikten av olika 
faktorer som påverkar föro-
reningar, definiera hur mycket 
miljön kan förbättras – av vem och 
beskriva kostnader för att uppnå 
målen 
   Vetenskapen kan däremot inte 
fastställa de mer filosofiska och 
moraliska frågorna. Vad är en god 
Östersjömiljö? Vad är det värt? 
Vad är gott nog? Hur länge kan vi 
vänta? Vilka åtgärder är politiskt 
och socialt acceptabla? Hur ska vi 
implementera förbättringarna? 

Anna Spencer 
Läkare för Miljön 
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